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Nätverksansluten lagring (NAS) för mindre och medelstor verksamhet

Centraliserad datalagring hjälper 
reklambyrå i Storbritannien att leverera 
högre tillfredställelse för sina klienter
Horizon Retail Marketing Solutions hjälper märken inom högteknologi och 
andra klienter i hela Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) att utforma 
och konstruera detaljhandelslösningar som ökar försäljningen på köpstället. 
Byrån, som är baserad i Ely, Storbritannien, skapar material för en rad olika 
projekt, från skyltningar i butiker till grafik för användning online och i tryck.

Det är en hektisk verksamhet, med klienter 
som behöver lösningar som levereras med 
tighta deadlines. ”I vår bransch kan varje timme 
vara kritisk”, säger Andrew Moss, Horizons 
verkställande direktör. 

Horizons dagliga rutiner kräver snabb, effektiv 
och säker åtkomst till projektfiler – av anställda 
på kontoret, frilansdesigners som arbetar på 
distans, markpersonal som utför installationer 
ute på fältet och affärspartners på en rad olika 
platser. Byrån fan dock detta utmanande, av 
flera orsaker. 

Varje projekt genererar enorma mängder 
data, inklusive tredimensionella tekniska 
ritningar och animeringar. Individuella filer 
kan vara så stora som en gigabyte, med upp 
till ett dussintal upprepningar som skapas 
genom hela utvecklingsprocessen. Ofta är det 
flera Horizon-specialister som arbetar på ett 
projekt i olika faser, och varje person lagrar 
nya projektfiler på sin dator eller på en extern 

hårddisk. ”Eftersom vi inte hade data lagrade 
centralt arbetade alla från sina egna diskar”, 
säger Richard Joyce, Horizons designchef. ”För 
att hitta den mest aktuella versionen av en 
fil kanske designers måste jaga mellan flera 
externa hårddiskar – med risk för fördröjningar 
och faran att inte använda den mest aktuella 
projektinformationen”. 

Horizon behövde dessutom kunna dela dessa 
stora projektfiler med externa leverantörer 
och kunder, såväl som med den personal som 
arbetar på distans.

Horizon letade efter en lösning som är enkel att 
använda med säker, centraliserad datalagring på 
platsen som har fjärråtkomst med hög prestanda. 
De hittade en lösning som klarade deras behov: 
WD Sentinel™ DX4000 Lagringsserver för mindre 
kontor, en NAS-enhet som tillhandahåller upp till 
12 TB med datalagring som erbjuder enkel och 
säker fjärråtkomst. 

FörETAg
Horizon Retail  
Marketing Solutions

Andrew Moss
Verkställande direktör

Richard Joyce
Designchef

Andy Child
Teknisk ledare

SErVICEnICHE
Detaljhandelslösningar, 
inklusive skyltning i butik 
och grafik för användning 
online och i tryck.

UTMAnIng
Att öka effektiviteten 
och höja svarsgraden 
genom att centralisera 
datalagring och 
tillhandahålla dataåtkomst 
med hög hastighet för 
anställda, kunder och 
leverantörer i hela EMEA.

LöSnIng
WD Sentinel™ DX4000 
Lagringsserver för mindre 
kontor som drivs med 
Intel® Atom™-processorn



Förenklad, säker lagring på 
platsen
Nu lagrar Horizons anställa all sin 
projektrelaterade data centralt på WD Sentinel,  
i stället för att ha dem utspridda på olika diskar. 
Alla hos företaget vet exakt var de kan hitta 
informationen när de behöver den – och de kan 
vara säkra på att de når rätt version. ”Vi kan styra 
informationen till rätt ställe, eftersom alla lagrar 
informationen på exakt samma sätt”, säger Joyce. 

”Detta har hjälpt oss att bli mer effektiva”.

Den är även extremt snabb. WD Sentinel drivs 
av en dubbelkärnig Intel® Atom™-processor. 
Den stöder fillagring och -hämtning samtidigt 
med hög hastighet över Horizons nätverk. 
När Horizon uppgraderade sitt nätverk för att 
matcha prestanda i WD Sentinel, accelererade 
hastigheterna för dataöverföring till 50 gångar 
snabbare än tidigare. 

Fjärråtkomst hjälper till att få 
jobbet gjort
WD Sentinels administrativa gränssnitt gör 
det enkelt för Horizon att ge selektiv åtkomst 
till utomstående designers, leverantörer och 
kunder.

Denna funktion gjorde det nyligen möjligt för 
Horizon att klara en brådskande kundförfrågan 

”Klockan 15 fick vi ett samtal från en klient som var 
tvungen att ha en utskrift av grafikpaneler i stort 
format och att få dem levererade till Tyskland 
för en presentation tidigt nästa morgon”, erinrar 
sig verkställande direktör Moss. Överföringen 
av de otroligt stora filerna till Horizons tryckeri 
tog tidigare en timme eller mer – i det här fallet 
skulle en fördröjning ha inneburit att man missat 
deadline för frakt över natten. Men eftersom 
Horizon använder sig av WD Sentinel gick det att 
förse tryckeriet med fjärråtkomst till filerna på 
bara några sekunder. ”Inom två arbetstimmar var 
panelerna tryckta och på flygplatsen för leverans 
nästa morgon”, säger Moss. Utan WD Sentinel 

”skulle vi inte ha kunnat klara vår kunds krav. Och 
ytterst är det så att om vi inte kan uppfylla deras 
krav kommer de att använda en annan byrå”. 

Fjärråtkomstfunktioner är dessutom ovärderliga 
för team som jobbar ute i detaljhandeln. 
Dessa funktioner gör det möjligt för våra 
installationsteam att ta med sig en del av 
kontoret, säger Joyce. ”Om de oväntat finner att 
de behöver en installationsguide kan de logga in 
med sina smartphones och få filerna”. 

Lättare att använda och mindre 
dyr 
Innan Horizon valde WD Sentinel tittade de på 
andra möjligheter, exempelvis att skapa sin egen 
serverbaserade lagringslösning. De insåg snabbt 
att den lösningen skulle bli mer komplicerad att 
installera och hantera, med högre förskottsutgifter 
och sedan återkommande utgifter inklusive 
hundratals pund för programvarulicenser för 
klientsäkerhetskopiering. WD Sentinel var mindre 
dyr totalt och kom som ett integrerat paket med 
diskar och förinstallerat operativsystem, vilket 
möjliggjorde enkel plug-and-play-konfiguration. 

”Den var otroligt enkel att installera”, säger Andy 
Child, teknisk ledare hos Horizon.

Med fyra disköppningar är det lätt att uppgradera 
WD Sentinel så att den ger mer kapacitet för 
att klara Horizons behov för sin expanderande 
verksamhet och dess RAID-funktioner ger 
ytterligare dataskydd. ”Om en disk slutar fungera 
förlorar vi inte verksamhetens livsblod”, säger 
Joyce.

Avkastning på investering: 
Effektivitet, svarsgrad och 
tillfredsställda klienter
Moss säger att WD Sentinel betalade för sig 
själv på några veckor genom att göra det 
möjligt för Horizon att arbeta mer effektivt, 
reagera snabbare och att lättare samarbeta. 

”Det är självklart”, säger han. ”När vi ger åtkomst 
till våra leverantörer kan vi göra saker mycket 
snabbare. Och om vi inte hade WD Sentinel 
skulle vi spendera så mycket mer tid på att leta 
efter filer. Det är ingenting att fundera över – så 
mycket förbättring i effektivitet för en så liten 
investering”.

I syfte att tillhandahålla ytterligare skydd för 
katastrofåterhämtning överväger Horizon 
att lägga till KeepVault™, en molnbaserad 
säkerhetskopieringstjänst som integreras 
med WD Sentinel. ”Horizon skyddar redan sin 
verksamhet med flera typer av försäkring och 
molnsäkerhetskopiering skulle kunna ge ett 
ytterligare skydd för vår mest värdefulla tillgång –  
vår information”, säger Child.

Horizon fortsätter att hitta nya sätt där  
WD Sentinel kan hjälpa till att göra sina rutiner 
mer effektiva samtidigt som det krävs minimal 
administrativ ansträngning. ”WD Sentinel är 
perfekt för oss – en färdig lösning som uppfyller 
våra krav och är enkel att installera”, säger 
Moss. ”Vi har bara börjat skrapa på ytan”.

För mer information, gå till:
» www.wdc.com/wdsentinel
» www.intel.com/go/storage
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