
การลงทุนท่ีคุ้มค่า: ระบบข้อมูล
แบบกลุ่มสำาหรับธุรกิจเอกชน 

Saratoga Research & Investment Management (SaratogaRIM) เป็นบริษัทที่
ปรึกษาการลงทุนในซาราโตกา แคลิฟอร์เนียที่บริหารจัดการเงินทุนประมาณ 
740 ล้านดอลล่าร์สำาหรับผู้ที่มีรายได้สูง บัญชีการเกษียณอายุ ทรัสต์ แผน
สะสมทรัพย์ สถาบันทางศาสนา และมูลนิธิต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะอยู่ใน
บริเวณหุบเขาซิลิคอนของแคลิฟอร์เนีย 

บริษัทจะเก็บข้อมูลลับของลูกค้าไว้อย่างปลอดภัยในสำานักงาน แต่บ่อยครั้งที่
พนักงานอาจต้องการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ในระหว่างเดินทางหรือจากที่บ้าน
เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างดีที่สุด เจมส์ แทนเนอร์ (James Tanner) ผู้อำานวย
การฝ่ายปฏิบัติการของ SaratogaRIM กล่าวว่า: "ผู้คนต่างบอกให้เราเก็บข้อมูล
ไว้ "ในข้อมูลแบบกลุ่ม" แต่เราไม่ต้องการให้ข้อมูลของลูกค้าของเราไปอยู่ใน
เครื่องของผู้อื่น"

ดูเหมือนว่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเดิมของบริษัทนั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่ทำาให้เดวิด 
ลี (David Lii) ผู้ช่วยผู้จัดการข้อมูลลูกค้าผู้ทำาหน้าที่เป็นผู้จัดการด้าน IT ของ
บริษัทด้วยและเขายังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำารองข้อมูลจากเครื่อง PC 
ทั้ง 13 เครื่องของบริษัทอีกด้วย

บริษัทการลงทุนแห่งนี้ได้รับประโยชน์จากการสำารองข้อมูลโดย
อัตโนมัติ การเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกล และพื้นที่การจัดเก็บ
มากมายจากเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลสำาหรับสำานักงานขนาดเล็ก  
WD Sentinel™ DX4000 ซึ่งใช้หน่วยประมวลผล Intel® Atom™

" การที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลของเราได้จากที่
ใดก็ได้โดยไม่มี
อุปสรรคนั้นถือเป็นสิ่งที่
มีประโยชน์มาก โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรา
ไม่ได้อยู่ที่สำานักงาน 
เหมือนกับเรามีข้อมูล
แบบกลุ่มในสำานักงาน
ของเรา…"

  เจมส์ แทนเนอร์ ผู้อำานวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ Saratoga 
Research & Investment 
Management

กรณีศึกษา: การเงิน 



การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว
หลังจากการอัพเกรดเครือข่ายและเทคโนโลยีอื่นๆ 
ของบริษัทให้สามารถตอบสนองฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ทั้งแทนเนอร์และลีต่างก็มองหา
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ปฏิบัติงานที่เชื่อมถือได้
เพื่อสำารองข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท
โดยอัตโนมัติ และช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้จากระยะไกล ใช้งานได้ง่าย และสามารถ
เพิ่มพื้นที่การจัดเก็บได้มากมาย และพวกเขาก็ได้พบ
กับระบบที่มีทุกสิ่งที่ต้องการ: เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูล
สำาหรับสำานักงานขนาดเล็ก WD Sentinel DX4000  

WD Sentinel คือเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลเครือข่าย 
(NAS) ที่ออกแบบมาสำาหรับธุรกิจขนาดเล็ก 
ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลสูงสุด  
9 เทราไบต์พร้อมด้วยเทคโนโลย ีRAID ระดับองค์กร
และการเข้าถึงจากระยะไกลได้อย่างง่ายดายโดยใช้
คุณสมบัติการเข้าถึงจากระยะไกลผ่านทางเว็บของ
ระบบปฏิบัติการ Windows® Storage Server 2008 R2 
Essentials จาก Microsoft® 

"WD Sentinel Dashboard นั้นใช้งานได้ง่าย และการ
เชื่อมต่อ PC เข้ากับเซิร์ฟเวอร์นั้นก็สามารถทำาได้
อย่างง่ายดายอีกด้วย" ลี ผู้ติดตั้ง WD Sentinel และใช้
งานได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีกล่าว

WD Sentinel ใช้หน่วยประมวลผลดูอัลคอร ์Intel® 
Atom™ ซึ่งช่วยให้สามารถสำารองข้อมูลและโอนถ่าย
ไฟล์ได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก และยังสามารถ
สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องด้วยความ
น่าเชื่อถืออันโดดเด่น "เราไม่เคยต้องรอ  
WD Sentinel เลย" ลีกล่าว "มันทำางานได้อย่าง
รวดเร็วเหมือนเรา ซึ่งความเร็วนั้นเป็นสิ่งที่สำาคัญ
ของสำานักงานอันคล่องตัวของเรา" 

SaratogaRIM ต้องการลงทุนในอุปกรณ์การจัดเก็บ
ข้อมูลที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของธุรกิจโดย
ไม่ต้องทำาการอัพเกรดซึ่งเสียค่าใช้จ่ายมากบ่อยๆ 
บริษัทใช้ช่องเสียบไดร์ฟของ WD Sentinel เพียงสอง
ช่องจากสี่ช่อง จึงมีทางเลือกในการเพิ่มความจุได้อีก
สองเท่า "เราต้องอัพเกรด NAS เก่าของเราถึงสาม
ครั้ง แต่ด้วย WD Sentinel เราจึงมีพื้นที่เพียงพอเพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของเรา" ลีกล่าว 

WD Sentinel มีเทคโนโลยีการจัดการ RAID ที่ทำางาน
ได้โดยอัตโนมัติและใช้งานง่าย ธุรกิจขนาดเล็กอย่าง 
SaratogaRIM จึงสามารถใช้ประโยชน์ได้จากการ
ปกป้องข้อมูลระดับสูงได้โดยไม่ต้องมีความรู้เกี่ยว
กับเทคโนโลยีในระดับสูง 

เข้าใช้งานจากระยะไกลอย่างปลอดภัย
สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ พนักงานของ SaratogaRIM นั้นจะ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลาโดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตที่มี
การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เมื่องสองสามเดือนที่
แล้ว พนักงานของเราบางคนนั้นได้เข้าประชุมและ
พบว่าตนจำาเป็นต้องใช้รายงานการเงินประจำา
ไตรมาสของบริษัท "พวกเขาส่งข้อความถึงพวกเรา
ซึ่งอยู่ในสำานักงานเพื่อขอข้อมูลดังกล่าว" แทนเนอร์
กล่าว "หากเรามี WD Sentinel พวกเขาจะสามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้เองโดยใช้สมาร์ทโฟน การ
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้จากที่ใดก็ไดโดย
ไม่มีอุปสรรคนั้นถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราไม่ได้อยู่ที่สำานักงาน เหมือน
กับเรามีข้อมูลแบบกลุ่มสำาหรับสำานักงานของเรา แต่
ก็ไม่มีความเสี่ยงจากการเก็บข้อมูลลับของลูกค้าของ
เราในเครื่องของคนอื่น" 

ประหยัดเงินด้วย
การลงทุนของ SaratogaRIM ใน WD Sentinel นั้น
เป็นการลงทุนครั้งที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของบริษัท บริษัท
แห่งนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์การสำารองข้อมูลลูกค้า 13 ชุด ซึ่งเป็นการ
ประหยัดเงินได้หลายร้อยดอลล่าร์ต่อปี และไม่ต้อง
อัพเกรดฮาร์ดไดร์ฟ NAD บ่อยๆ ซึ่งต้องใช้เงินหลาย
ร้อยดอลล่าร ์

"WD Sentinel สามารถสำารองข้อมูลใน PC ได้โดย
อัตโนมัติ iซึ่งช่วยลดสิ่งที่ผมต้องกังวลออกไปหนึ่ง 
เรื่อง " ลีกล่าว "และด้วยคุณสมบัติการขจัดความซ้ำา
ซ้อนของข้อมูลของ WD Sentinel เราจึงไม่ต้องทำา
สำาเนาข้อมูลซ้ำากันหลายๆ ชุด เราสามารถสำารอง
ข้อมูลได้เร็วขึ้นมากและเราก็สามารถประหยัดพื้นที่
ดิสก์ได้มากด้วย สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถ
ประหยัดงบประมาณได้มาก เรายังสามารถขจัด
ปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ และใช้เซิร์ฟเวอร์น้อย
ลงหนึ่งตัวเพื่อลดภาระในการจัดการและบำารุงรักษา
ได้อีกด้วย" 

" เราต้องอัพเกรด NAS เก่าของเราถึง
สามครั้ง แต่ด้วย WD Sentinel เราจึงมี
พื้นที่เพียงพอเพื่อรองรับการเจริญ
เติบโตทางธุรกิจของเรา"

  เดวิด ลี ผู้ช่วยผู้จัดการข้อมูลลูกค้า Saratoga Research &  
Investment Management
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