
Computer Strategies (CS) i Guildford, Surrey, Storbritannien, levererar integrerad 
it-support, tjänster och lösningar som betrodd rådgivare till mindre verksamheter. 
I syfte att göra it-miljöer mer effektiva, utrustar CS sin kundbas med allting från 
servrar och programvarusystem för organisationer till virtualiserade miljöer och 
molntjänster. De mindre verksamheter som de arbetar med är olika – de varierar 
mellan verkstäder, butiker och vårdmottagningar med en till två personer till större 
teknikföretag med regional och global drift. Vad som förenar dem är ett växande krav 
på tillförlitlig säkerhetskopiering och återställning av data såväl som fjärransluten 
åtkomst till filer. Lagringsservern WD Sentinel™ DX4000 för mindre verksamheter 
hjälper CS att tillhandahålla de robusta lagrings- och fildelningslösningar som dess 
kunder behöver.

CS har ingått partnerskap med WD® för att leverera teknik för nätverksansluten lagring (NAS) som är 

både kraftfull och ekonomisk för mindre verksamheter. “WD Sentinel DX4000 är ett sofistikerat sätt att 

kombinera en filserver med nätverksansluten lagring. För kostnadsmedvetna klienter är detta det bästa 

av båda världar", säger Tony Richards, vd hos Computer Strategies. 

För CS och andra it-återförsäljare och -tjänsteleverantörer är marknaden med mindre verksamheter 

fylld med mycket stora möjligheter. Dessa organisationer måste ta itu med mer och mer komplexa 

lagringskrav, inklusive ett behov att skapa fullständiga uppsättningar med säkerhetskopior som kan 

replikeras och synkroniseras mellan olika kontor. Denna uppgift kompliceras ofta av skillnader i den 

media som används, inklusive band, hårddiskar och externa USB-diskar. "Den drivande kraften för alla 

våra klienter är att verksamhetens information alltid måste finnas tillgänglig på vilken enhet som helst – 

utöver den enhet som informationen finns lagrad på", förklarar Richards. "Organisationer måste bedriva 

verksamhet i en realtidsmiljö."

WD Sentinel DX4000 representerar en branschledande lösning för CS. Den kombinerar förträfflig 

design och teknik för högpresterande produkter som är ekonomiska för mindre verksamheter. CS kan 

erbjuda WD Sentinel DX4000 till sina klienter med det förtroende som kommer från att veta att det är 

en fullständig lösning baserad på betrodd teknik från branschledare som WD, Intel och Microsoft – med 

kvalitet, prestanda, driftsäkerhet och support som de förväntar sig. 

Företag inom it-tjänster genererar 
återkommande avkastning genom att erbjuda 
sammansatta säkerhetskopieringslösningar 
för mindre verksamheter
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Molnfunktion på stället

Med målet att 
leverera en ekonomisk 
lagringslösning 
till mindre 
verksamhetskunder – 
inklusive 
säkerhetskopiering, 
katastrofåterställning 
och säker fjärransluten 
åtkomst — sätter 
it-tjänsteleverantören 
Computer Strategies sin 
tillit till lagringsservern 
WD Sentinel 
DX4000 för mindre 
verksamheter. Den 
är baserad på Intel® 
Atom™ processorn och 
Microsoft Windows 
Storage Server 2008 
R2 Essentials*.
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Fokus på prestanda och användbarhet
Många mindre verksamheter har länge kämpat med att installera 
servrar eftersom de är dyra och arbetsintensiva att ta hand om. Till en 
följd av detta har många it-återförsäljare och kanalfirmor fokuserat på 
nischprodukter och -verktyg i stället för långsiktiga lösningar. 

CS har antagit ett mer strategiskt tillvägagångssätt. För två år 
sedan påbörjade det övergången för kundernas säkerhetskopior med 
information från band till disk. Firman provade olika NAS-lösningar 
men fann att de var inte tillräckligt robusta. År 2012 bestämde sig CS 
för WD Sentinel DX4000 på grund av dess överlägsna tekniska data 
och Microsoft-miljön. "Möjligheten att hantera massiva datakrav – 
inklusive video, ljud och andra stora filer – är en av huvuddelarna när vi 
skapar en realtidsorganisation", säger Richards. 

Generera återkommande avkastning med 
sammansatta säkerhetskopieringstjänster 
CS erbjuder sina kunder WD Sentinel DX4000 som del av en 
fullständig säkerhetskopieringslösning. De utökar funktionerna 
i WD Sentinel DX4000 genom att installera tredjeparts programvara 
för serversäkerhetskopiering och placerar sedan anordningarna 
i kundernas lokaler. CS hanterar hela miljön via fjärranslutning, 
erbjuder stöd för maskinvara och programvara, ser till att den dagliga 
säkerhetskopieringen slutförs utan problem och erbjuder sålunda 
verkligen lugn och ro.

Supportens infrastruktur omfattar säkerhetskopieringstjänst, 
värdbaserad Microsoft Exchange*-tjänst, antivirustjänst och 
uppgraderingar till programvara. "Vi slår samman allt det som kunder 
vill ha till ett tjänsteerbjudande med återkommande månadsavgifter 
som är baserade på antalet datorer i nätverket. På grund av de 
lägre inledande kostnaderna är kunderna mycket glada för denna 
tjänstemodell", säger Richards. Lagringsservern WD Sentinel DX4000 för mindre verksamheter

Teknisk data – lagringsservern WD Sentinel DX4000 för mindre verksamheter  

Processor • Intel® Atom™ processor D525 (1,8 GHz, dubbel kärna) 

Diskkapacitet •  Fyra diskar för upp till 16 TB kapacitet 

RAID-nivåer •  1 och 5 

Gränssnitt • 2x gigabit Ethernet-portar 

• 2 USB 3.0-portar

Operativsystem • Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials*

Kompatibilitet med klientoperativsystem • 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*

• Fildelningsstöd för Linux* och UNIX* 

• Säkerhetskopiering med Apple Time Machine* för Mac OS-klienter

Andra funktioner • Säkerhetskopieringslicenser för 25 klienter 

• Integrerad iSCSI-kapacitet

"Den drivande kraften för alla våra klienter är 
att verksamhetens information alltid måste 
finnas tillgänglig på vilken enhet som helst – 
utöver den enhet som informationen finns 
lagrad på. Organisationer måste bedriva 
verksamhet i en realtidsmiljö."

 – Tony Richards, verkställande direktör, Computer Strategies
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Stöd för VAR-återförsäljare med WD:s 
Edge-partnerprogram för mindre 
verksamheter
Konsulter och återförsäljare måste ha förtroende för de maskin- 
och programvarulösningar som de säljer till sina kunder. WD Sentinel 
DX4000 uppfyller CS urvalskriterier eftersom den är baserad på 
betrodd teknik från respekterade branschledare som WD, Intel och 
Microsoft – med den kvalitet, prestanda, driftsäkerhet och support 
som de behöver. 

WD:s Edge-partnerprogram för mindre verksamheter gör support och 
incitament tillgängliga för VAR-återförsäljare, inklusive aktiviteter för 
generering av kundämnen, en prioriterad nivå för teknisk support och 
bättre prisstruktur vid volymförsäljning. Deltagare kan också utöka 
sina möjligheter att tjäna intäkter från maskinvara med tillval som 
förbättrade garantitjänster via WD Guardian™ Services.

CS har blivit en primär återförsäljare för WD Sentinel i Europa. Det nära 
förhållandet med WD erbjuder it-tjänstfirman en ekonomisk och kraftfull 
lösning för deras kunder inom mindre verksamheter, och CS kan dra 
fördel av Edge-partnerprogrammet för mindre verksamheter för att 
skapa ett mer strömlinjeformat och effektivt sätt att skapa lojalitet och 
långvariga resultat. Richards säger så här: "Det nära förhållandet med 
WD har gjort att Computer Strategies är i en bättre position att erbjuda 
lösningar som uppfyller dagens verksamhets- och it-behov."

Kontorsnätverk

Lagringsservern WD Sentinel DX4000 
för mindre verksamheter

Säkerhetskopiering och 
katastrofåterställning på annan plats

Fjärråtkomst

NAS (nätverksansluten lagring) 
gör slut på oron angående 
säkerhetskopieringar
Computer Strategies konsulterar med en mattjänstfirma 
som hanterar mycket stora datavolymer på två kontor. 
"De är mycket ivriga att få säkerhetskopiera sina stora 
databaser", säger Tony Richards, vd hos Computer 
Strategies. "Deras verksamhet är beroende av aktuell 
prissättning från sina leverantörer och de har inte råd 
att riskera att förlora någon som helst information". 
Deras it-miljö är måttligt komplicerad och sätter sin tillit 
till ett halvt dussin servrar som ska hantera kraven. Data 
säkerhetskopierades till band, en betungande procedur, 
och i vissa fall skilde sig säkerhetskopiorna åt mellan 
platserna vilket äventyrade företagets drift.

Firman vände sig till CS för att skapa en miljö där 
de bättre kunde dela och säkerhetskopiera filer. 
CS rekommenderade ett mer flexibelt och rörligt 
tillvägagångssätt som resulterade i att nätverksansluten 
lagring (NAS) var centralt för verksamheten. 
"Vi placerade en WD Sentinel DX4000-enhet på 
vardera kontor, och använde tredjeparts programvara 
för att replikera data mellan platserna", säger Richards. 
"Det är den perfekta situationen för dem. Deras 
säkerhetskopieringsintervall är aldrig mer än en timme. 
Om en byggnad skulle brinna ner, har de allting lagrat på 
en annan plats."

Lagringsservern WD Sentinel RX4100 för mindre verksamheter – 
nu tillgänglig som 1U rackmonteringsserver.
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Dedikerad support för försäljningskonton för 
mindre verksamheter
WD har en grupp med dedikerade säljledare vars fokus är 
produktportföljen för mindre verksamheter.

Bättre möjligheter till vinstmarginaler
WD har en rad olika partnerprogram vars avsikt är att erbjuda och 
skydda kanalpartners marginaler.

Rabatt på demoenheter
Köp en WD-produkt för mindre verksamheter att testa på platsen 
så kommer WD att erbjuda en rabatt på upp till 35 procent på 
rekommenderat pris. 

Generering av kundämnen
WD investerar konsekvent i marknadsinitiativ för partners och via 
internet, radio, tv, tidningar för att driva produktmedvetenheten 
och genereringen av kundämnen. WD:s engagemang ligger i att 
genomföra försäljning genom kanaler och att förse kanalpartners 
med kundämnen.

Prioriterad teknisk support
WD:s partners inom området för mindre verksamheter kan lita på 
att de kommer att få prioriterad teknisk support.

Kapital för marknadsutveckling
WD är dedikerat till kanalen och strävar efter att skapa bäst-
i-klass-förhållanden med kanalpartners. De arbetar sida 
vid sida med partners genom att investera i gemensamma 
marknadsföringsaktiviteter som driver försäljningsmöjligheter 
där alla vinner.

Deltagande i betatestning
WD är stolt över att ha produkter med kvalitet på marknaden. 
WD uppnår inte detta på egen hand. WD har en utvald grupp 
med produktbetatestare som får förstahandsupplevelse 
genom att testa produkter innan de släpps och förser sedan 
WD med värdefull feedback.

Synlig roadmap
Under ett sekretessavtal kommer WD att dela med sig av en 
produkt-roadmap med partners, vilket ger tillfällen till feedback 
och planering för framtida produktversioner.

Kontakta WD på smbstorage@wdc.com för mer 
information och för att diskutera möjligheten att bli 
partner för mindre verksamheter.
Obs! Partnerfördelar varierar enligt region och kan vara 
beroende av affärsmöjligheter.

WD Sentinel DX4000 levererar en rad kraftfulla fördelar till WD:s partners inom 
mindre verksamheter

Intel® Atom™ processor
Intel® Atom™ processorn, byggd från början för låg energiförbrukning och innovativ design, tillhandahåller 

energisnål prestanda för mindre verksamheters NAS-system, samtidigt som den även har avancerade 

funktioner som streaming av media, videokonvertering och styrning av automatiseringen.

För mer information om Intel-baserad NAS (nätverksansluten lagring), 
gå till www.intel.com/go/storage. 


