
Computer Strategies (CS) ตั้งอยู่ที่กิล์ดฟอร์ฟ เซอร์เรย์ ประเทศองักฤษ ให้บริการสนับสนุน IT และ
ระบบแบบครบวงจรในฐานะที่ปรึกษาท่ี SMB ให้ความเช่ือถือ เพ่ือสร้างส่ิงแวดล้อมทาง IT ประสิทธิภาพ
สูง CS ให้บริการฐานลูกค้าของตนในทุกๆ ด้านต้ังแต่เซิร์ฟเวอร์และระบบซอฟต์แวร์องค์กรจนถึงส่ิงแวดล้อม

เสมือนจริงและบริการคลาวด์ บริการต่างๆ ของ SMB นั้นค่อนข้างมีความหลากหลาย - ตั้งแต่ร้านค้าท่ีมี
พนักงานเพียงคนเดียวและสํานักงานแพทย์ไปจนถึงบริษัทวิศวกรรมขนาดใหญ่ที่มีการปฏิบัติการในระดับ

ภูมิภาคและระดับโลก สิ่งท่ีเหมือนกันคือความต้องการท่ีเพ่ิมมากขึ้นทางด้านการสํารองและการกู้คืนข้อมูล

ที่เช่ือถือได้และการเข้าถึงไฟล์จากระยะไกล เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก WD Sentinel™ 
DX4000 ช่วยให้ CS สามารถให้บริการการระบบการจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ประสิทธิภาพสูงท่ีลูกค้า
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CS ร่วมมือกับ WD® เพ่ือนําส่งเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลเครือข่าย (NAS) ที่ทั้งทรงประสิทธิภาพและคุ้มค่าสําหรับ SMB 

“WD Sentinel DX4000 เป็นวิธีการอันยอดเย่ียมในการผสมผสานเซิร์ฟเวอร์ไฟล์กับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล NAS สําหรับ

ลูกค้าท่ีให้ความสําคัญต่อต้นทุน ผลิตภัณฑ์นี้มีสามารถตอบสนองความต้องการท้ังสองด้านได้อย่างดีที่สุด" Tony Richards ผู้
อํานวยการบริหารของ Computer Strategies กล่าว 

สําหรับ CS และผู้จําหน่ายและผู้ให้บริการด้าน IT อื่นๆ ตลาด SMB นั้นถือเป็นโอกาสท่ีเปิดกว้าง องค์กรเหล่าน้ีต้องตอบสนอง

ความต้องการด้านการจัดเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อนย่ิงขึ้น รวมถึงความต้องการด้านการสร้างชุดการสํารองข้อมูลที่สมบูรณ์

ที่สามารถทําซ้ําหรือซิงค์ข้อมูลข้ามสํานักงานได้ งานดังกล่าวมักจะมีความซับซ้อนเน่ืองจากความแตกต่างในสื่อที่ใช้ เช่น เทป 

ฮาร์ดดิสก์ และไดร์ฟ USB ภายนอก "แรงขับดันสําหรับลูกค้าท้ังหมดของเราคือต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจได้จาก

อุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่จัดเก็บไฟล์ได้ตลอดเวลา" Richards อธิบาย “ธุรกิจจําเป็นต้องดําเนินการอย่างรวดเร็ว

ตามเวลาจริง”

WD Sentinel DX4000 เป็นระบบชั้นนําของวงการสําหรับ CS ที่รวมการออกแบบและวิศวกรรมอันยอดเย่ียมสําหรับ

ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงในราคาท่ี SMB สามารถใช้งานได้ CS สามารถเสนอ WD Sentinel DX4000 ให้ลูกค้าได้ด้วย

ความม่ันใจเพราะรู้ดีว่าเป็นระบบท่ีสร้างสรรค์ขึ้นจากเทคโนโลยีที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้นําของอุตสาหกรรม เช่น WD, Intel 

และ Microsoft—ด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเช่ือถือได้ และบริการสนับสนุนท่ีลูกค้าต้องการ 

บริการให้บริการด้าน IT Services สร้างรายได้ท่ี
เกิดจากการใช้บริการอย่างสม่ําเสมอโดยการเสนอ
ชุดระบบการสํารองข้อมูลให้แก่ SMB

ข้อมูลย่อเก่ียวกับระบบ
หน่วยประมวลผล Intel® Atom™

WD Sentinel™ DX4000

คลาวด์ในสถานท่ีปฏิบัติงาน

เพ่ือสร้างสรรค์ระบบจัดเก็บ

ข้อมูลที่คุ้มค่าสําหรับลูกค้า 

SMB — รวมถึงการสํารอง

ข้อมูล การกู้คืนข้อมูลจาก

อุบัติภัย และการเข้าถึงข้อมูล

จากระยะไกล — บริษัทผู้ให้

บริการ IT อย่าง Computer 

Strategies มั่นใจในเซิร์ฟเวอร์

จัดเก็บข้อมูลสําหรับธุรกิจ

ขนาดเล็ก WD Sentinel 

DX4000 ซึ่งใช้หน่วยประมวล

ผล Intel® Atom™ และ 

Microsoft Windows 

Storage Server 2008 

R2 Essentials*
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มุ่งเน้นท่ีประสิทธิภาพและความง่ายของการใช้งาน
ในอดีต SMB หลายรายต่างมีปัญหาต่อการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เน่ืองจากค่าใช้จ่ายสูงและ

ต้องใช้บุคลกรเป็นจํานวนมากเพ่ือบริหารจัดการ ผลก็คือ บริษัทผู้จําหน่ายและค้าปลีก

อุปกรณ์ IT จํานวนมากได้มุ่งเน้นท่ีผลิตภัณฑ์และเคร่ืองมือที่มีความเฉพาะเจาะจง

มากกว่าท่ีจะใช้ระบบระยะยาว 

CS ได้เลือกใช้วิธีการกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ สองปีที่แล้ว บริษัทดังกล่าวได้เร่ิมเปลี่ยน

วิธีการสํารองข้อมูลของลูกค้าจากการใช้เทปเป็นใช้ดิสก์ บริษัทพยายามใช้ระบบ 

NAS อันหลากหลายแต่ก็พบว่าไม่มีระบบใดท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ CS ได้เร่ิมใช้ 

WD Sentinel DX4000 เมื่อปี 2012 due เน่ืองจากคุณสมบัติชั้นเย่ียมของตัว

ผลิตภัณฑ์เองและส่ิงแวดล้อมการการทํางานของ Microsoft “ความสามารถในการ

จัดการความต้องการด้านข้อมูลจํานวนมาก — รวมถึงวิดีโอ เสียง และไฟล์ขนาดใหญ่

อื่นๆ - เป็นส่วนประกอบหลักในการสร้างองค์การท่ีมีการทํางานอย่างรวดเร็วตามเวลา

จริง” Richards กล่าว 

การสร้างรายได้ท่ีเกิดจากการใช้บริการอย่างสม่ําเสมอ
ด้วยชุดการบริการสํารองข้อมูล 
CS เสนอ WD Sentinel DX4000 ให้แก่ลูกค้าในฐานะส่วนหน่ึงของระบบการสํารอง

ข้อมูลแบบครบวงจร บริษัทดังกล่าวเพ่ิมประสิทธิภาพของ WD Sentinel DX4000 

โดยการติดตั้งซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตภายนอกเพ่ือการสํารองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และติด

ตั้งอุปกรณ์ไว้ ณ สถานท่ีปฏิบัติงานของลูกค้า CS สามารถจัดการระบบท้ังระบบ ให้

บริการสนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และตรวจสอบการสํารองข้อมูลประจําวัน

ได้จากระยะไกลจึงสามารถสร้างความสบายใจได้อย่างแท้จริง

พ้ืนฐานของบริการสนับสนุนได้แก่บริการสํารองข้อมูล บริการโฮสต์ Microsoft 

Exchange* บริการแอนต้ีไวรัส และการอัพเกรดซอฟต์แวร์ “เรารวมทุกๆ สิ่งท่ีต้องการ

ไว้ในข้อเสนอบริการ ซึ่งช่วยให้เราสามารถเก็บค่าบริการรายเดือนซ้ําตามจํานวนเคร่ือง 

PC ในเครือข่าย เน่ืองจากค่าใช้จ่ายการตํ่ากว่า ลูกค้าจึงชื่นชอบกับรูปแบบการบริการ

นี ้” ริชาร์ดกล่าว เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก WD Sentinel DX4000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก WD Sentinel DX4000  

หน่วยประมวลผล • หน่วยประมวลผล Intel® Atom™ D525 (1.8 GHz ดูอัลคอร์) 

ความจุดิสก์ •  ไดร์ฟส่ีตัวสําหรับความจุสูงสุด 16 TB 

ระดับ RAID •  1 และ 5 

อินเตอร์เฟซ • พอร์ตกิกะบิตอีเธอร์เน็ต 2 ช่อง 

• พอร์ต USB 3.0 2 ช่อง

OS • Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials*

สามารถใช้งานได้กับ OS ไคลเอนต์ • 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*

• สนับสนุนการแบ่งปันไฟล์สําหรับ Linux* และ UNIX* 

• สนับสนุนการสํารองข้อมูลด้วย Apple Time Machine* สําหรับไคลเอนต ์Mac OS

คุณสมบัติอ่ืนๆ • ลิขสิทธ์ิการสํารองข้อมูลไคลเอนต ์25 เคร่ือง 

• ความสามารถการรวม iSCSI

"แรงขับดันสําหรับลูกค้าทั้งหมดของเราคือต้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจได้จากอุปกรณ์อ่ืนๆ นอกเหนือ
จากอุปกรณ์ท่ีจัดเก็บไฟล์ได้ตลอดเวลา ธุรกิจจําเป็นต้อง
ดําเนินการอย่างรวดเร็วตามเวลาจริง”

 —Tony Richards ผู้อํานวยการบริหาร Computer Strategies
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การสนับสนุน VAR ด้วย SMB Edge Partner 
Program จาก WD
ที่ปรึกษาและผู้จําหน่ายต้องมีความมั่นใจในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ตนขายให้ลูกค้า 

WD Sentinel DX4000 มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การเลือกของ CS เน่ืองจากใช้

เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้จาก WD ซึ่งเป็นผู้นําอุตสาหกรรมท่ีได้รับการยอมรับอย่าง WD 

Intel และ Microsoft — ด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเช่ือถือได้ และบริการ

สนับสนุนท่ีลูกค้าต้องการ 

โครงการพันธมิตร SMB Edge จาก WD มอบการสนับสนุนและส่ิงจูงใจให้แก่

พันธมิตร VAR รวมถึงกิจกรรมสร้างความเป็นผู้นํา สิทธิการรับบริการสนับสนุนทาง

เทคนิคก่อน และโครงสร้างราคาท่ีดีกว่าสําหรับผู้จําหน่ายท่ีมียอดขายสูง ผู้เข้าร่วมยัง

สามารถเพ่ิมความสามารถในการสร้างรายได้จากฮาร์ดแวร์ด้วยบริการรับประกันเสริม

ด้วยบริการ WD Guardian™

CS กลายเป็นผู้จําหน่ายหลักของ WD Sentinel ในยุโรป ความสัมพันธ์อย่างใกล้

ชิดกับ WD ช่วยให้บริษัทบริการด้าน IT แห่งน้ีมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

สําหรับลูกค้า SMB ของตนจากโครงการพันธมิตร SMB Edge เพ่ือสร้างวิธีการท่ีมี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่าเพ่ือสร้างผลลัพธ์ในระยะยาวและมัดใจลูกค้า Richards กล่าว

ว่า “ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ WD ได้ทําให ้Computer Strategies มีประสิทธิภาพ

มากข้ึนในการสร้างระบบท่ีตรงกับความต้องการทางธุรกิจและ IT ในปัจจุบัน”

WD Sentinel DX4000

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครือข่ายช่วยลดความ
กังวลเกี่ยวกับการสํารองข้อมูล
Computer Strategies เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทให้บริการด้าน

อาหารแห่งหน่ึงท่ีต้องจัดการข้อมูลมหาศาลในสํานักงานสองแห่ง 

“พวกเขาเป็นกังวลมากเก่ียวกับการสํารองข้อมูลในฐานข้อมูลขนาด

ใหญ่ของตน” Tony Richards ผู้อํานวยการบริหารของ Computer 

Strategies กล่าว "ธุรกิจของบริษัทดังกล่าวข้ึนอยู่กับราคาปัจจุบัน

จากซัพพลายเออร์ และพวกเขาไม่สามารถจะเส่ียงต่อการสูญเสีย

ข้อมูลได้" ระบบ IT ของบริษัทดังกล่าวค่อนข้างซับซ้อนและใช้

เซิร์ฟเวอร์หลายตัวเพ่ือจัดการความต้องการต่างๆ การสํารองข้อมูลจะ

ใช้เทป ซึ่งเป็นวิธีการท่ีค่อนข้างจะยุ่งยาก ในบางกรณีอาจต้องมีการ

ขนส่งข้อมูลระหว่างสถานท่ีปฏิบัติงานซ่ึงทําให้เกิดความเส่ียง

บริษัทดังกล่าวได้ขอให้ CS สร้างระบบการแบ่งปันไฟล์และการสํารอง

ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม CS แนะนําระบบวิธีการท่ียืดหยุ่น

และรวดเร็วกว่าเดิมที่ใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครือข่าย (NAS) เป็น

ศูนย์กลางของธุรกิจ "เราติดตั้ง WD Sentinel DX4000 หน่ึงตัว

ที่สํานักงานแต่ละแห่งโดยใช้ซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตภายนอกเพ่ือทํา

ซ้ําข้อมูลระหว่างไซต์" Richards กล่าว “ระบบดังกล่าวเป็นระบบท่ี

สมบูรณ์แบบสําหรับบริษัทดังกล่าว การสํารองข้อมูลใช้เวลาไม่เกิน

หน่ึงชั่วโมง หากมีเพลิงไหม้อาคารหน่ึง ข้อมูลทั้งหมดจะยังคงอยู่ที่

สถานท่ีปฏิบัติงานอีกแห่ง"

เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก WD Sentinel RX4100 — ในตอนนี้มี
วางจําหน่ายในแบบเซิร์ฟเวอร์์แขวนแร็ค 1U แล้ว



 เอกสารน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือแจ้งข้อมูลเท่าน้ัน เอกสารน้ีมอบให้ “ตามท่ีเป็น” โัดยไม่มีการรับประกันในรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมถึง การรับประกันการมีจําหน่าย การไม่ละเมิด ความเหมาะสมต่อการใช้งานเพ่ือจุดประสงค์ต่างๆ หรือการรับประกันในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
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การอ่ืนๆ ต่อทรัพย์สินทางปัญญาในเอกสารฉบับนี้
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ฝ่ายสนับสนุนบัญชีการขาย SMB
WD มีทีมผู้จัดการด้านการขายท่ีมุ่งเน้นท่ีผลิตภัณฑ์สําหรับลูกค้า SMB โดย

เฉพาะ

โอกาสในการเพิ่มกําไร

WD มีโครงการพันธมิตรมากมายท่ีออกแบบมาเพ่ือสร้างและปกป้องผลกําไร

สําหรับพันธมิตรช่องทางการจัดจําหน่าย

ส่วนลดสําหรับผลิตภัณฑ์ทดลอง

ซื้อผลิตภัณฑ์ WD SMB เพ่ือทําการทดสอบเป็นการภายในโดย WD จะมอบ

ส่วนลดสูงสุด 35 เปอร์เซ็นต์จาก MSRP 

การสร้างความเป็นผู้นํา

WD ลงทุนในการตลาดเพ่ือพันธมิตรและกิจกรรมการตลาดในภาพใหญ่อย่าง

มากมายเพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเป็นผู้นํา การ

ลงทุนเหล่าน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือการเพ่ิมยอดขายผ่านทางช่องทางการขายและการ

สร้างความเป็นผู้นําให้แก่พันธมิตรช่องทางการขาย

สิทธ์ิการรับบริการสนับสนุนทางเทคนิคก่อน

พันธมิตร SMB ของ WD จะสบายใจได้เมื่อรู้ว่าตนจะได้รับสิทธ์ิการรับบริการ

สนับสนุนทางเทคนิคก่อน

เงินทุนพัฒนาด้านการตลาด

WD มุ่งมั่นในการร่วมมือกับช่องทางการขายและเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์

อย่างแน่นแฟ้นท่ีสุดกับพันธมิตรช่องทางการขาย เราร่วมมือกับพันธมิตร

ด้วยการลงทุนในกิจกรรมร่วมทางการตลาดเพ่ือสร้างโอกาสในการขายท่ีได้

ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

การเข้าร่วมการทดสอบผลิตภัณฑ์

WD ถือว่าเป็นเกียรติที่ได้นําผลิตภัณฑ์คุณภาพดีออกสู่ตลาด WD ไม่ได้บรรลุ

เป้าหมายน้ีแต่เพียงฝ่ายเดียว WD ได้เลือกกลุ่มผู้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่จะได้

รับสิทธ์ิในการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนออกวางตลาดและให้ความเห็นอันมีค่า

แก่ WD

การวางแผนอย่างชัดเจน

ภายใต้สัญญาการเก็บรักษาความลับ WD จะแบ่งปันแผนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์

กับพันธมิตรเพ่ือให้พันธมิตรได้มีโอกาสในการให้ความเห็นและสามารถ

วางแผนเก่ียวกับการวางตลาดผลิตภัณฑ์ได้

โปรดติดต่อ WD ได้ที่ smbstorage@wdc.com เพ่ือสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมและเพ่ือเป็นพันธมิตร SMB

หมายเหตุ: ผลประโยชน์ของพันธมิตรอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและอาจ

ขึ้นอยู่กับโอกาสทางธุรกิจ

WD Sentinel DX4000 มอบสิทธิประโยชน์มากมายสําหรับพันธมิตร SMB ของ WD

หน่วยประมวลผล Intel® Atom™
หน่วยประมวลผล Intel® Atom™ นั้นสร้างข้ึนด้วยนวัตกรรมและมีจุดประสงค์เพ่ือประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพการ

ประหยัดพลังงานสําหรับระบบ NAS สําหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยท่ียังคงมีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การสตรีมไฟล์มีเดีย การแปลงวิดีโอ และ

การควบคุมภาพเคล่ือนไหว

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครือข่ายท่ีใช้ระบบจาก Intel โปรดไปที่ 
www.intel.com/go/storage 


