
FALLSTUDIE: proFESSIonELLA TjänSTEr
Nätverksansluten lagring (NAS) för mindre och medelstora företag

Upprätthålla sekretessen: 
Advokatfirma säkrar klientdata med 
automatiserad säkerhetskopiering
Från sina kontor bredvid kanalerna i centrala Amsterdam i Nederländerna 
tillhandahåller advokatfirman Croon Davidovich rådgivning och 
domstolstjänster till en rad olika klienter – från transportföretag till 
muséer. Affärsrörelsen består av 13 personer som koncentrerar sig på 
områdena bolag, immateriell egendom, it och kommunikationsteknik, 
fastigheter och arbetsrätt. 

För varje klient lagrar Croon Davidovich olika 
typer av viktig och konfidentiell information, 
inklusive akter och e-postkorrespondens på 
en server som finns på deras kontor. I syfte 
att ytterligare skydda data säkerhetskopierar 
företaget servern dagligen. Integriteten och 
tillförlitligheten för denna procedur är av 
avgörande betydelse. "Vi måste vara säkra på att 
vi har ett säkert system för säkerhetskopiering 
och återställning för den privilegierade 
information som är så viktig för våra klienters 
mål", säger Menno Schmidt, en av firmans 
medgrundare.

Fram till nyligen har företaget använt ett 
bandbaserat säkerhetskopieringssystem, 
och litat på manuella processer med risk för 
fel. Av säkerhetsskäl behöll de varje dagliga 
bandsäkerhetskopia i fem arbetsdagar innan 
de skrev över den med en ny säkerhetskopia. 
Personalen, som har det mycket hektiskt, var 
tvungen att sätta i en ny bandkassett varje dag, 

transportera bandet som innehöll föregående 
dags data till en plats utanför kontoret för säker 
lagring och hålla reda på alla band som användes. 
Om en anställd glömde att byta band, skrevs  
föregående dags säkerhetskopia över. Ytterligare 
ett bekymmer var att systemet inte gav någon 
bekräftelse om att en säkerhetskopiering 
hade utförts utan problem, vilket innebar att 
Croon Davidovich inte kunde vara säker på 
att alla data hade kopierats till band helt och 
hållet. Och om ett hårdvarufel uppstod under 
säkerhetskopieringen skulle viktiga affärsdata 
kunna förloras.

Med hjälp av teknikleverantören ICT Concept 
hittade Croon Davidovich en automatiserad, 
säker och tillförlitlig lösning. Firman installerade 
en WD Sentinel™ DX4000-lagringsserver 
för mindre kontor, en NAS-enhet (Network-
Attached Storage, nätverksansluten lagring) som 
tillhandahåller upp till 12 TB med hårddisklagring. 
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Nu behöver de anställda inte längre manuellt 
sätta i nya säkerhetskopierings band 
varje dag. Istället säkerhetskopieras data 
automatiskt till WD Sentinel-hårddiskarna. 
Tack vare WD Sentinels inbyggda stöd för 
arkiveringspolicy för säkerhetskopior, raderas 
gamla säkerhetskopior nu automatiskt efter 
fem dagar, enligt den arkiveringspolicy som 
fastställts av firman. Dessutom kan ICT 
Concept via fjärranslutning övervaka varje 
säkerhetskopieringsförlopp för att bekräfta att 
data kopieras utan problem, vilket ger större 
förtroende för att viktig klientinformation 
skyddas. "Det har gjort livet mindre stressigt 
eftersom vi är säkra på att våra data has 
säkerhetskopierats", säger Schmidt. 

WD Sentinel tillhandahåller även andra  
viktiga fördelar. Om Croon Davidovich måste 
återställa data från en tidigare säkerhetskopia 
kan de göra det så mycket snabbare med  
WD Sentinel än med den gamla bandbaserade 
konfigurationen. Återställning av serverns data 
från band skulle kunna ta en hel arbetsdag. Med 
WD Sentinel går den här processen avsevärt 
snabbare säger Louis Meijdam, it-konsult hos 
ICT Concept. "För en juristbyrå är tid verkligen 
pengar – bokstavligt talat", säger Meijdam. "Med 
WD Sentinel kan alla koncentrera sig på själva 
arbetet, på faktureringsbara timmar, i stället för 
att konstant oroa sig för säkerhetskopieringar."

Skydda data i en miljö som består 
av tunn klient
Croon Davidovich driver en it-miljö med tunna 
klienter där all verksamhetsinformation lagras  
på en delad fil- och utskriftsserver som kör  
Microsoft® Windows® Server 2003. Konfigurationen 
inkluderar dessutom en andra server som kör 
Microsoft® Terminal Server, programvaran som 
stöder miljö med tunna klienter.

Det här arrangemanget innebär att 
Croon Davidovich kan skydda all sin 
verksamhetsinformation genom att helt 
enkelt säkerhetskopiera den delade fil- och 
utskriftsservern. Med WD Sentinel är 
säkerhetskopieringen nu automatiserad och 
snabb. WD Sentinel drivs med en dubbelkärnig 
Intel® Atom™-processor och innehåller WD:s 
hårddiskar som är optimerade för tillförlitlighet, 
kvalitet och prestanda. Detta möjliggör mycket 
snabbare lagring och hämtning av data än 
advokatfirmans tidigare bandbaserade system. 

Dessutom skyddar WD Sentinel data ytterligare 
med RAID-baserad diskfeltolerans, vilket 
innebär att data inte förloras även om en disk 
fallerar. "Den verkliga risken uppstår om du 
fullständigt förlorar data", förklarar Schmidt. 

"För en advokatfirma är det inte bra alls!" 
Som ytterligare garanti upprätthåller Croon 
Davidovich dessutom ett pappersbaserat 
dokumentarkiv. 

Utrymme att växa
Förutom att automatisera och förenkla 
säkerhetskopiering tillhandahåller WD Sentinel  
mycket utrymme att växa. Firman valde 
en konfiguration med två förinstallerade 
hårddiskar, med utrymme att lägga till två eller 
fler diskar om detta skulle behövas i framtiden. 

"Croon Davidovich behöver inte köpa någon 
ny hårdvara", förklarar ICT Concepts Meijdam. 

"De kan välja att bara lägga till diskar för att 
expandera lagringskapaciteten så att systemet 
kan växa med verksamheten." 

Dessutom kan disklagring inköpas till en mycket 
lägre kostnad än lagring med högkapacitetsband. 

"Band med stor kapacitet är enormt dyra", 
lägger Meijdam till. Och med band finns det 
ansenliga löpande kostnader: Till skillnad från 
de hårddiskar som används i WD Sentinel måste 
band bytas ut minst en gång per år. 

Enkel att installera
Eftersom WD Sentinel drivs med 
operativsystemet Microsoft® Windows® Storage 
Server 2008 R2 Essentials var det enkelt att 
integrera den i advokatfirmans Windows-
baserade miljö. 

ICT Concept konfigurerade enkelt WD Sentinel 
som ytterligare nätverksdisk inom Croon 
Davidovichs Windows-katalogmiljö. Servern 
använde säkerhetskopieringsverktyget 
i Microsoft Windows Server 2003 till att kopiera 
data till WD Sentinel. "Konfigurationen var inte 
svår", säger Meijdam. "Vi behövde bara slå på 
den och vänta tills installationen var klar."

WD Sentinel inkluderar dessutom sofistikerad 
programvara för säkerhetskopiering utan 
ytterligare kostnad. Den kan användas för 
säkerhetskopiering och återställning från början 
för upp till 25 datorer.

Se framåt 
Nu när Croon Davidovich framgångsrikt 
använder WD Sentinel försöker de att göra 
data ännu mer säkra genom att flytta 
NAS-systemet till en plats utanför kontoret 
under de kommande månaderna så att 
säkerhetskopiorna skulle vara säkra även om en 
katastrof händer på företagets kontor.  

"Det skulle vara en perfekt lösning eftersom 
data skulle vara säkra även om det skulle börja 
brinna", säger Schmidt.

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