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การเก็บรักษาความลับ: บริษัทกฎหมายรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าด้วยการสำารอง
ข้อมูลโดยอัตโนมัติ
Croon Davidovich บริษัทกฎหม�ยซึ่งตั้งอยู่ที่ริมน้ำ�ใจกล�งอัมสเตอร์ดัมให้บริก�รด้�นกฎหม�ยและที่ปรึกษ�
แก่ลูกค้�หล�กหล�ยประเภท – ตั้งแต่บริษัทขนส่งจนถึงพิพิธภัณฑ ์บริษัทซึ่งมีพนักง�น 13 คนแห่งนี้มุ่งเน้นที่
ก�รบริก�รด้�นบริษัท ทรัพย์สินท�งปัญญ� เทคโนโลยีก�รสื่อส�รและส�รสนเทศ อสังห�ริมทรัพย์ และกฎหม�ย
แรงง�น 

สำ�หรับลูกค้�แต่ละร�ย Croon Davidovich ได้จัดเก็บข้อมูล
ลับที่มีคว�มสำ�คัญม�กม�ย เช่น เอกส�รและก�รโต้ตอบจดหม�ย
เกี่ยวกับคดี ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งไว้ที่สำ�นักง�นของบริษัท บริษัท
ได้ทำ�ก�รสำ�รองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ทุกวันเพื่อก�รปกป้องข้อมูลเพิ่ม

เติม คว�มเที่ยงตรงและคว�มเชื่อถือได้ของกระบวนก�รนี้ถือเป็น
สิ่งที่สำ�คัญม�ก "เร�ต้องก�รแน่ใจว่�เร�มีระบบก�รสำ�รองข้อมูล
และก�รกู้คืนข้อมูลที่ปลอดภัยสำ�หรับข้อมูลลับของเร�ซึ่งเป็นสิ่งที่

สำ�คัญต่อลูกค้�ของเร�เป็นอย่�งยิ่ง" Menno Schmidt หุ้น
ส่วนผู้ก่อตั้งบริษัทกล่�ว

ก่อนหน้�นี้ บริษัทของเร�ใช้ระบบก�รสำ�รองข้อมูลแบบใช้เทป และ
ใช้กระบวนก�รแบบดำ�เนินก�รเองซึ่งมีโอก�สจะเกิดคว�มผิดพล�ด

ขึ้นได้ เพื่อคว�มปลอดภัย เจ้�หน้�ที่จะเก็บเทปสำ�รองข้อมูลของ
แต่ละวันไว้ประม�ณห้�วันก่อนที่จะเขียนทับด้วยก�รสำ�รองข้อมูล

ใหม่ เจ้�หน้�ที่ต้องวุ่นว�ยกับก�รใส่ตลับเทปใหม่ทุกๆ วัน ส่งเทป
ที่มีข้อมูลสำ�รองของวันก่อนหน้�ไปเก็บไว้นอกสำ�นักง�นเพื่อคว�ม

ปลอดภัย และต้องติดต�มเทปทั้งหมดที่ใช้ง�นด้วย ห�กเจ้�หน้�ที่

ลืมเปลี่ยนเทป ก�รสำ�รองข้อมูลวันก่อนหน้�จะถูกเขียนทับ สิ่งที่
ต้องกังวลอื่นๆ คือระบบไม่มีวิธีก�รตรวจสอบว่�สำ�รองข้อมูลได้
สำ�เร็จหรือไม่ ดังนั้น Croon Davidovich จึงไม่ส�ม�รถแน่ใจ
ได้ว่�ได้คัดลอกข้อมูลทั้งหมดไว้ในเทปแล้วหรือไม่ และห�กเกิด
คว�มผิดพล�ดของฮ�ร์ดแวร์ในระหว่�งก�รสำ�รองข้อมูล อ�จทำ�ให้
สูญเสียข้อมูลท�งธุรกิจที่มีคว�มสำ�คัญได้

ด้วยคว�มช่วยเหลือของ ICT Concept ผู้ให้บริก�รด้�น
เทคโนโลยี Croon Davidovich จึงได้พบกับระบบอัตโนมัติ
ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ บริษัทได้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูล
สำ�หรับสำ�นักง�นขน�ดเล็ก WD Sentinel™ DX4000 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเชื่อมต่อกับเครือข่�ย (NAS) ที่มีพื้นที่
ฮ�ร์ดไดร์ฟสำ�หรับจัดเก็บข้อมูลสูงสุดถึง 12 TB 

ในปัจจุบัน พนักง�นไม่ต้องใส่สื ่อสำ�หรับสำ�รองข้อมูลเองทุกวัน
อีกต่อไป แต่ระบบจะสำ�รองข้อมูลไว้ในฮ�ร์ดไดร์ฟ  
WD Sentinel โดยอัตโนมัติ ด้วยก�รสนับสนุนก�รกำ�หนด
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WD Sentinel™ DX4000 
ที่ควบคุมโดยหน่วยประมวลผล 
Intel® Atom™

ผู้ให้บริการระบบ

ICT Concept

Louis Meijdam
ที่ปรึกษ�ด้�น IT



นโยบ�ยระยะเวล�ก�รจัดเก็บข้อมูลสำ�รองโดยอัตโนมัติแบบบิวต์อิน

ของ WD Sentinel ข้อมูลเก่�ที่สำ�รองไว้จึงถูกลบโดยอัตโนมัติ
หลังจ�กห้�วันผ่�นไปต�มนโยบ�ยระยะเวล�ก�รจัดเก็บข้อมูลของ

บริษัท นอกจ�กนี้ ICT Concept ยังส�ม�รถตรวจสอบคว�ม
คืบหน้�ก�รสำ�รองข้อมูลแต่ละร�ยก�รเพื่อตรวจสอบว่�ได้คัดลอก

ข้อมูลอย่�งสมบูรณ์แล้วหรือไม่ได้จ�กระยะไกล จึงเป็นก�รเพิ่ม
คว�มมั่นใจว่�ข้อมูลที่สำ�คัญของลูกค้�นั้นได้รับก�รปกป้อง "จึง
เป็นก�รช่วยลดคว�มเครียดของเร�เนื่องจ�กเร�มั่นใจได้ว่�เร�ได้

สำ�รองข้อมูลทั้งหมดไว้แล้ว" Schmidt กล่�ว 

WD Sentinel มีประโยชน์ท่ีสำ�คัญอ่ืนๆ ด้วย ห�ก Croon 
Davidovich ต้องก�รเรียกคืนข้อมูลสำ�รองจ�กก�รสำ�รองข้อมูล
ร�ยก�รก่อนหน้� บริษัทจะส�ม�รถใช้ WD Sentinel ดำ�เนิน
ก�รได้อย่�งรวดเร็วกว่�ก�รใช้เทปเป็นอย่�งม�ก ก�รเรียกคืนข้อมูล
เซิร์ฟเวอร์จ�กเทปน้ันอ�จใช้เวล�ท้ังวันทำ�ก�ร ด้วย WD Sentinel 
กระบวนก�รน้ีจะเร็วกว่�ม�ก Louis Meijdam ท่ีปรึกษ�ด้�น IT 
ของ ICT Concept กล่�วว่� "สำ�หรับวงก�รกฎหม�ย เวล�คือเป็น
เงินเป็นทอง - ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีปฏิเสธไม่ได้เลย" "WD Sentinel ช่วยให้
ทุกๆ คนส�ม�รถมุ่งม่ันกับง�นของตนซ่ึงส�ม�รถนำ�ม�ซ่ึงร�ยได้แทนท่ี
จะต้องม�วุ่นว�ยกับก�รสำ�รองข้อมูล"

ปกป้องข้อมูลในระบบแบบทินไคลเอนต์ 
(Thin-Client Environment)
Croon Davidovich น้ันใช้ระบบ IT แบบทินไคลเอนต์ซ่ึงข้อมูล
ธุรกิจท้ังหมดจะจัดเก็บไว้ในพ้ืนท่ีเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บและพิมพ์ไฟล์ร่วมซ่ึง

ควบคุมโดย Microsoft® Windows® Server 2003 โดย
พนักง�นจะเข้�ถึงข้อมูลจ�กเคร่ือง PC ประม�ณ 20 เคร่ืองและเทอร์
มินอลในสำ�นักง�นของบริษัทกฎหม�ยแห่งน้ี ก�รติดต้ังน้ันจะรวมถึง
เซิร์ฟเวอร์ตัวท่ีสองซ่ึงควบคุม Microsoft® Terminal Server 
ซอฟต์แวร์ท่ีสนับสนุนระบบแบบทินไคลเอนต์

ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วช่วยให ้Croon Davidovich ส�ม�รถ
ปกป้องข้อมูลธุรกิจทั้งหมดของตนได้โดยก�รคลิกที่ก�รสำ�รอง

ข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ไฟล์และก�รพิมพ์ร่วม ด้วย WD Sentinel 
กระบวนก�รสำ�รองข้อมูลทั้งหมดจึงดำ�เนินก�รได้โดยอัตโนมัติและ

รวดเร็ว WD Sentinel ควบคุมโดยหน่วยประมวลผล  
Intel® Atom™ และมีฮ�ร์ดไดร์ฟจ�ก WD ที่มีคว�มเชื่อถือได้ 
ช่วยให้ส�ม�รถจัดเก็บและรับข้อมูลไดด้กีว�่ระบบแบบเทปที่บริษัท

กฎหม�ยใช้อยู่เดิม 

WD Sentinel เพิ่มคว�มปลอดภัยของข้อมูลด้วยระบบก�ร
ป้องกันคว�มผิดพล�ดของดิสก์ด้วยเทคโนโลย ีRAID ดังนั้นข้อมูล
จึงไม่สูญห�ยแม้ว่�จะมีไดร์ฟตัวหนึ่งเสียก็ต�ม "คว�มเสี่ยงที่แท้
จริงคือก�รที่คุณอ�จสูญเสียข้อมูลทั้งหมด" Schmidt อธิบ�ย 

"สำ�หรับบริษัทกฎหม�ย สิ่งดังกล่�วไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย!" เพื่อคว�ม
ปลอดภัยเพิ่มเติม Croon Davidovich ยังได้จัดเก็บเอกส�ร
สำ�คัญไว้ในรูปแบบกระด�ษด้วย 

คว�มส�ม�รถเพื่อรองรับก�รเจริญเติบโต

นอกจ�กก�รสำ�รองข้อมูลด้วยระบบอัตโนมัติอย่�งง่�ยด�ยแล้ว 
WD Sentinel ยังมีคว�มส�ม�รถเพ่ือรองรับก�รเจริญเติบโตได้
อย่�งม�กม�ยอีกด้วย บริษัทส่ังระบบท่ีมีไดร์ฟสองตัวติดต้ังม�ด้วย 
และยังมีช่องสำ�หรับเสียบไดร์ฟอีกสองตัวเพ่ือรองรับก�รใช้ง�นใน

อน�คต "Croon Davidovich ไม่จำ�เป็นต้องซ้ือฮ�ร์ดแวร์ใหม่" 
Meijdam จ�ก ICT Concept อธิบ�ย "พวกเข�จะส�ม�รถ
เพ่ิมไดร์ฟเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลได้อย่�งง่�ยด�ย ดังน้ันระบบน้ี
จะส�ม�รถเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กับธุรกิจได้อย่�งเหม�ะสม" 

นอกจ�กนี้ ยังส�ม�รถซื้อดิสก์จัดเก็บข้อมูลได้ในร�ค�ที่ถูกว่�
เทปคว�มจุสูงอีกด้วย "เทปที่มีคว�มจุสูงนั้นมีร�ค�ที่สูงม�ก" 
Meijdam กล่�ว และเมื่อใช้เทป จะมีค่�ใช้จ่�ยจิป�ถะอีก
ม�กม�ย: เทปนั้นไม่เหมือนกับฮ�ร์ดไดร์ฟที่ใช้ใน WD Sentinel 
เนื่องจ�กต้องเปลี่ยนอย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ก�รติดตั้งที่ง่�ยด�ย

เน่ืองจ�ก WD Sentinel น้ันควบคุมโดยระบบปฏิบัติก�ร 
Microsoft® Windows® Storage Server 2008 R2  
Essentials ผลิตภัณฑ์น้ีจึงส�ม�รถรวมเข้�กับระบบแบบ 
Windows ของบริษัทกฎหม�ยแห่งน้ีได้อย่�งง่�ยด�ย 

ICT Concept เพียงกำ�หนดค่� WD Sentinel เป็นไดร์ฟ
เครือข่�ยเพิ่มเติมภ�ยในระบบไดเร็กทอรี ่Windows ของ 
Croon Davidovich เท่�นั้น เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ง�นในยูทิลิตี้ก�ร
สำ�รองข้อมูล Microsoft Windows Server 2003 เพื่อ
คัดลอกข้อมูลสู่ WD Sentinel "ก�รกำ�หนดค่�นั้นไม่ย�ก" 
Meijdam กล่�ว "เร�เพียงแค่ต้องเปิดสวิตช์ระบบแล้วรอให้ก�ร
ติดตั้งเสร็จสิ้นเท่�นั้น"

WD Sentinel ยังมีซอฟต์แวร์ก�รสำ�รองข้อมูลประสิทธิภ�พ
สูงซึ่งไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยเพิ่มเติม ซึ่งส�ม�รถใช้เพื่อสำ�รอง
ข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลเครื่อง PC ได้สูงสุด 25 เครื่อง

มองไปสู่อน�คต 
ในปัจจุบัน Croon Davidovich ได้ใช้ง�น WD Sentinel 
อย่�งประสบคว�มสำ�เร็จ บริษัทแห่งนี้กำ�ลังพิจ�รณ�เพื่อเพิ่มคว�ม
ปลอดภัยของข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นโดยก�รย้�ยระบบ NAS ไปอยู่นอก
สถ�นที่ปฏิบัติง�นเพื่อให้ส�ม�รถสำ�รองข้อมูลได้อย่�งปลอดภัยแม้

จะเกิดภัยพิบัติกับสำ�นักง�นของบริษัทก็ต�ม "วิธีก�รดังกล่�วเป็น
วิธีก�รที่เหม�ะสมที่สุด เนื่องจ�กแม้จะเกิดเพลิงไหม ้แต่ข้อมูลก็ยัง
คงปลอดภัย" Schmidt กล่�ว

สำ�หรับร�ยละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่:
» www.wdc.com/wdsentinel

WD Sentinel  
มีระบบก�รสำ�รองข้อมูล

และก�รกู้คืนข้อมูลที่
ปลอดภัยสำ�หรับข้อมูล
ลับซึ่งเป็น สิ่งที่สำ�คัญ
เป็นอย่�งยิ่งต่อคดีของ
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