
กรณีศึกษา: ระบบทางการตลาด
NAS สำ�หรับธุรกิจขน�ดเล็กและขน�ดกล�ง

การจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ช่วยให้ตัวแทน
การตลาดในสหราชอาณาจักรเพิ่มความพึง
พอใจของลูกค้าได้
Horizon Retail Marketing Solutions ให้บริก�รเพิ่มประสิทธิภ�พของแบรนด์ไฮเทคและลูกค้� 
ร�ยอ่ืนๆ ในยุโรป ตะวันออกกล�งและแอฟริก� (EMEA) โดยก�รออกแบบและสร้�งสรรค์วิธีก�รท่ีส�ม�รถ 
เพิ่มยอดข�ย ณ จุดซื้อได้ ตัวแทนท�งก�รตล�ดซึ่งตั้งอยู่ที่อีลี่ในสหร�ชอ�ณ�จักรร�ยนี้ได้สร้�งสรรค์
โครงก�รม�กม�ย ตั้งแต่ก�รจัดแสดงสินค้�ในร้�นค้�ไปจนถึงกร�ฟิกสำ�หรับใช้ท�งออนไลน์และสิ่งพิมพ์

ธุรกิจดังกล่�วเป็นธุรกิจที่วุ่นว�ยเนื่องจ�กลูกค้�มักจะ
ต้องก�รบริก�รต่�งๆ ภ�ยในกำ�หนดเวล�อันสั้น  

"ในอุตส�หกรรมของเร� เวล�ทุกๆ ชั่นโมงเป็นสิ่งที่สำ�คัญม�ก" 
Andrew Moss ผู้อำ�นวยก�รบริห�รของ Horizon กล่�ว 

ก�รปฏิบัติง�นประจำ�วันของ Horizon นั้นต้องก�รคว�ม
รวดเร็ว ประสิทธิภ�พ และคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงไฟล์
โครงก�รได้ตลอดเวล� – ทั้งโดยพนักง�นในสำ�นักง�น ดีไซน์
เนอร์รับช่วงสัญญ�ซึ่งปฏิบัติง�นจ�กระยะไกล เจ้�หน้�ที่ผู้
ติดตั้งซึ่งต้องเดินท�งไปยังที่ต่�งๆ และพันธมิตรท�งธุรกิจซึ่ง
อยู่ในสถ�นที่ต่�งๆ อย่�งไรก็ต�ม ตัวแทนก�รตล�ดร�ยนี้
ได้พบกว่�ก�รปฏิบัติก�รในรูปแบบดังกล่�วนั้นถือเป็นคว�ม
ท้�ท�ยอย่�งม�กด้วยเหตุผลหล�ยประก�ร 

โครงก�รแต่ละโครงก�รได้สร้�งข้อมูลเป็นจำ�นวนม�ก รวม
ถึง ภ�พเคลื่อนไหวและแบบร่�งท�งเทคนิค 3-D ไฟล์แต่ละ
ไฟล์อ�จจะใหญ่เป็นกิกะไบต์และยังมีไฟล์ที่สร้�งขึ้นซ้ำ�อีก
ม�กม�ยในระหว่�งกระบวนก�รพัฒน�ด้วย บ่อยครั้งที่ผู้
เชี่ยวช�ญของ Horizon หล�ยๆ ร�ยต้องทำ�ง�นในโครงก�ร
เดียวกันด้วยขั้นตอนที่ต่�งกัน โดยที่ผู้เชี่ยวช�ญแต่ละร�ยได้
จัดเก็บไฟล์ใหม่ๆ ของโครงก�รไว้ในคอมพิวเตอร์หรือฮ�ร์ด
ไดร์ฟภ�ยนอกของตน "เนื่องจ�กเร�ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลไว้ที่

ส่วนกล�ง ทุกๆ คนทำ�ง�นด้วยไดร์ฟของตนเอง"  
Richard Joyce ผู้จัดก�รด้�นก�รออกแบบของ Horizon กล่�ว  

"เมื่อต้องก�รใช้ง�นไฟล์เวอร์ชั่นที่อัพเดตที่สุด ดีไซน์เนอร์อ�จ
ต้องค้นห�ไฟล์จ�กฮ�ร์ดไดร์ฟภ�ยนอกหล�ยๆ ตัว – ซึ่ง
อ�จทำ�ให้เกิดก�รล่�ช้�และเกิดคว�มเสี่ยงในก�รไม่ได้ข้อมูล
โครงก�รที่ใหม่ที่สุด" 

นอกจ�กน้ี Horizon ยังต้องแบ่งปันไฟล์โครงก�รขน�ดใหญ่
ดังกล่�วให้แก่ผู้ให้บริก�รภ�ยนอก ลูกค้� และพนักง�นที่
ทำ�ง�นนอกสถ�นที่ด้วย

Horizon พย�ย�มห�ระบบที่ใช้ง�นได้ง่�ยเพื่อจัดเก็บข้อมูล
แบบรวมศูนย์ไว้ในสถ�นที่ปฏิบัติง�นอย่�งปลอดภัยและ
ส�ม�รถเข้�ถึงจ�กระยะไกลได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และก็ได้
พบกับระบบที่ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของตนได้: 
เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลสำ�หรับสำ�นักง�นขน�ดเล็ก  
WD Sentinel™ DX4000 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครือข่�ย 
(NAS) ที่มอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุดถึง 12 TB พร้อมด้วย
ก�รเข้�ถึงจ�กระยะไกลอย่�งง่�ยด�ยและปลอดภัย 
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ระบบที่เลือกใช้
เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลสำ�หรับ
สำ�นักง�นขน�ดเล็ก  
WD Sentinel™ DX4000 
ซึ่งควบคุมโดยหน่วยประมวลผล 
Intel® Atom™



จัดเก็บข้อมูลไว้ในสถ�นที่ปฏิบัติง�นอย่�ง
ปลอดภัยและง่�ยด�ย

ในปัจจุบัน พนักง�นของ Horizon จัดเก็บข้อมูลโครงก�ร
ทั้งหมดแบบรวมศูนย์ไว้ใน WD Sentinel แทนที่จะต้อง
เก็บไว้แยกกันที่ไดร์ฟแบบแยก ทุกๆ คนที่บริษัทต่�งทร�บดี
ว่�จะห�ข้อมูลได้จ�กที่ใดเมื่อต้องก�ร – และส�ม�รถแน่ใจ
ได้ว่�ตนได้เข้�ถึงไฟล์เวอร์ชั่นที่ถูกต้อง "เร�ส�ม�รถจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ในที่ๆ เหม�ะสม โดยที่ทุกๆ คนจะจัดเก็บข้อมูลด้วย
วิธีก�รเดียวกัน" "วิธีก�รนี้ช่วยให้เร�ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น"

และยังเป็นวิธีก�รที่รวดเร็วม�กอีกด้วย WD Sentinel 
ควบคุมโดยหน่วยประมวลผล Intel® Atom™ ซึ่งสนับสนุน
ก�รจัดเก็บและก�รเรียกดูไฟล์พร้อมๆ กันในเครือข่�ยของ 
Horizon ด้วยคว�มเร็วสูง เมื่อ Horizon อัพเกรดเครือข่�ย
ของตนให้เหม�ะสมกับประสิทธิภ�พของ WD Sentinel 
คว�มเร็วก�รโอนถ่�ยข้อมูลได้เพิ่มขึ้นกว่�เดิมถึง 50 เท่� 

ก�รเข้�ถึงจ�กระยะไกลนั้นช่วยให้ง�นสำ�เร็จ
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

อินเทอร์เฟซก�รบริห�รจัดก�รของ WD Sentinel ช่วยให้ 
Horizon ส�ม�รถเลือกมอบให้สิทธิ์ก�รเข้�ถึงข้อมูลแก่ดีไซน์
เนอร์และผู้ให้บริก�รภ�ยนอกรวมถึงลูกค้�ได้อย่�งง่�ยด�ย

คว�มส�ม�รถดังกล่�วช่วยให ้Horizon ส�ม�รถตอบสนอง
คว�มต้องก�รอันเร่งด่วนของลูกค้�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

"ตอน 15.00 น. เร�ได้รับโทรศัพท์จ�กลูกค้�ที่ต้องก�รให้เร�
พิมพ์ง�นกร�ฟิกขน�ดใหญ่และนำ�ส่งสู่เยอรมนีเพื่อก�รนำ�
เสนอในเช้�วันต่อไป" Moss ผู้อำ�นวยก�รบริห�รเล่�ให้เร�
ฟัง ก�รโอนไฟล์ขน�ดใหญ่ไปยังโรงพิมพ์ของ Horizon ใน
อดีตนั้นใช้เวล�กว่�หนึ่งชั่วโมง – ในกรณีนี้ ก�รล่�ช้�จะ
ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถส่งง�นทันเวล�ได ้แต่ WD Sentinel ช่วย
ให้ Horizon ส�ม�รถให้โรงพิมพ์เข้�ถึงไฟล์จ�กระยะไกล
ได้ในเวล�ไม่กี่วิน�ท ี"ภ�ยในเวล�สองชั่วโมงก�รทำ�ง�น เร�
ก็พิมพ์ง�นเสร็จและส่งไปที่สน�มบินเพื่อนำ�ส่งในเช้�วันรุ่ง
ขึ้น" Moss กล่�ว ห�กไม่ได้ใช ้WD Sentinel "เร�คงไม่
ส�ม�รถให้บริก�รลูกค้�ได้ต�มต้องก�ร และที่สำ�คัญ ห�กเร�
ไม่ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้ ลูกค้�จะไป
ใช้ตัวแทนร�ยอื่น" 

คว�มส�ม�รถเข้�ถึงไฟล์จ�กระยะไกลนั้นยังเป็นสิ่งที่สำ�คัญ
ยิ่งต่อทีมที่ทำ�ง�นในส�ข�อื่นด้วย ระบบดังกล่�วช่วยให้ทีม
ติดตั้งนำ�ข้อมูลจ�กสำ�นักง�นของเร�ติดตัวไปยังสถ�นที่ต่�ง
ได้ Joyce กล่�ว "ห�กทีมติดตั้งต้องก�รคู่มือก�รติดตั้งที่ไม่
ได้พกไปด้วย พวกเข�จะส�ม�รถเข้�สู่ระบบโดยใช้สม�ร์ทโฟน
เพื่อดูไฟล์ได"้ 

ใช้ง�นได้ง่�ยขึ้นและถูกลง 
ก่อนที่จะเลือกใช้ WD Sentinel Horizon ได้พิจ�รณ�ท�ง
เลือกอื่นๆ เช่น ก�รสร้�งระบบจัดเก็บข้อมูลจ�กเซิร์ฟเวอร์ของ
ตนขึ้นม� เพียงไม่น�น Horizon ก็พบว่�วิธีก�รดังกล่�วเป็น
ท�งเลือกที่ยุ่งย�กและซับซ้อนกว่�ในก�รติดตั้งและจัดก�ร 
ทั้งยังมีค่�ใช้จ่�ยเบื้องต้นและภ�ยหลังที่ม�กกว่� รวมถึง ค่�
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ก�รสำ�รองข้อมูลไคลเอนต์เป็นจำ�นวนหล�ย
ร้อยปอนด์อีกด้วย WD Sentinel มีค่�ใช้จ่�ยโดยรวมน้อย
กว่�และจัดจำ�หน่�ยเป็นชุดผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยไดร์ฟ

และ OS ซึ่งติดตั้งม�แล้วจ�กโรงง�น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ส�ม�รถ
เชื่อมต่อและใช้ง�นได้เลย "ผลิตภัณฑ์นี้ส�ม�รถติดตั้งได้
อย่�งง่�ยด�ยม�ก" Andy Child หัวหน้�ฝ่�ยเทคนิคของ 
Horizon กล่�ว

ด้วยช่องเสียบไดร์ฟสี่ช่อง WD Sentinel จึงส�ม�รถ
อัพเกรดเพื่อเพิ่มคว�มจุได้อย่�งง่�ยด�ยเพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รท�งธุรกิจของ Horizon และยังมีเทคโนโลย ีRAID 
เพื่อเพิ่มคว�มปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย "แม้ไดร์ฟจะผิด
พล�ด แต่เร�ก็จะไม่สูญเสียเส้นเลือดใหญ่แห่งธุรกิจของเร�" 
Joyce กล่�ว

ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน: คว�มมี
ประสิทธิภ�พ คว�มรวดเร็ว และ 
คว�มพึงพอใจของลูกค้�

Moss กล่�วว่� WD Sentinel นั้นส�ม�รถคืนทุนได้
อย่�งรวดเร็วภ�ยในไม่กี่สัปด�ห์เนื่องจ�กช่วยให ้Horizon 
ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ตอบสนองอย่�ง
รวดเร็ว และช่วยให้ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกันได้อย่�งง่�ยด�ยยิ่ง
ขึ้น "ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม" เข�กล่�ว "ก�ร
มอบสิทธิ์ก�รเข้�ถึงข้อมูลให้แก่ผู้บริก�รช่วยให้เร�ส�ม�รถทำ�
สิ่งต่�งๆ ได้รวดเร็วขึ้นม�ก" และห�กเร�ไม่มี WD Sentinel 
เร�จะต้องใช้เวล�น�นกว่�ม�กเพื่อค้นห�ไฟล ์ไม่มีข้อโต้แย้ง
เลย – มีประสิทธิภ�พเพิ่มขึ้นอย่�งม�กม�ยด้วยก�รลงทุน
เพียงเล็กน้อยเท่�นั้น"

เพื่อเพิ่มก�รป้องกันและกู้คืนข้อมูลจ�กภัยพิบัติ Horizon 
ได้พิจ�รณ�เพิ่ม KeepVault™ ซึ่งเป็นบริก�รสำ�รองข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีข้อมูลแบบกลุ่มให้แก่ WD Sentinel ด้วย 

"Horizon ได้ปกป้องธุรกิจของตนด้วยก�รประกันภัยหล�ก
หล�ยประเภทและก�รสำ�รองข้อมูลด้วยเทคโนโลยีข้อมูลแบบ
กลุ่มเพื่อเพิ่มก�รปกป้องทรัพย์สินอันมีค่�ที่สุดของเร�ม – ซึ่ง
ก็คือข้อมูล" Child กล่�ว

Horizon ได้พย�ย�มอย่�งต่อเนื่องเพื่อค้นห�วิธีก�รใหม่ๆ 
ท่ี WD Sentinel ส�ม�รถช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พก�รดำ�เนิน
ก�รได้โดยใช้คว�มพย�ย�มด้�นก�รบริห�รจัดก�รเพียงเล็ก
น้อยเท่�นั้น "WD Sentinel เป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ
สำ�หรับเร� – เป็นระบบใหม่ที่ช่วยให้เร�ส�ม�รถตอบสนอง
คว�มต้องก�รของเร�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและยังส�ม�รถ
ติดตั้งได้อย่�งง่�ยด�ยอีกด้วย" Moss กล่�ว "เร�ยังอยู่ใน
ระหว่�งก�รเริ่มต้นก�รเปลี่ยนแปลงเท่�นั้น"

หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดไปที่:
» www.wdc.com/wdsentinel
» www.intel.com/go/storage

WD Sentinel เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์
แบบสำ�หรับเร� – เป็น

ระบบใหม่ที่ช่วยให้
เร�ส�ม�รถตอบ

สนองคว�มต้องก�ร
ของเร�ได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พและยัง
ส�ม�รถติดตั้งได้อย่�ง

ง่�ยด�ยอีกด้วย
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