
Eğitim Ofisi Yedekleme Konusunda 
Artık Daha Akıllıca Hareket Ediyor 

Napa Bölgesi Eğitim Ofisi (NCOE), Kaliforniya Napa Bölgesinde bulunan beş 
devlet okulu bölgesine mali hizmetler (bütçelendirme, maaş çizelgesi, emeklilik 
hesabı, teşviklerin incelenmesi) sağlamaktadır. Bu bölgelere 50 okul ve  
7 anaokulu da dahildir. NCOE, yaklaşık 250 personel ve 3.700'den fazla öğrenciye 
destek sağlamaktadır. Yalnızca 5 kişiden oluşan bilişim teknolojileri personeli,  
714 öğrenci ve personel bilgisayarı, 71 sunucu, birçok yazıcı, ağ yönlendiricisi ve 
ağ anahtarı da dahil olmak üzere yaklaşık 900 ağ bağlantılı cihazı 
desteklemektedir – bunların hepsi çok düşük bir bütçeyle gerçekleştirilmiştir.

Napa Bölgesi Eğitim Ofisi Bilişim Teknolojileri Müdürü Brian Dake, "Eğitim 
alanında hiçbir zaman çok paramız olmadı, bu yüzden sadece daha çok değil, 
daha akıllıca çalışmalıyız." ifadesinde bulundu.

Yedekleme konusunda "daha akıllıca" ifadesi, yönetmelik gereksinimlerini 
yerine getirmek için zorunlu olan e-posta kutularını yedekleme hususunda 
maliyet açısından daha etkin bir yöntem bulmak anlamına gelmektedir. 
Kurumun en önemli 25 e-posta kullanıcısı – yönetici kadrosu – posta veri 
tabanı deposunu (yüzde 50) çok fazla kullanmış ve bunun sonucunda bölge 
ofisinin diğer 225 e-posta kutusunu yedeklemek için bölge ofisinin yeterli 
altyapı kapasitesi kalmamıştı. Bu, e-posta iletilerinin kopyasının 
çıkarılmasıyla ilgili bir talep olması durumunda , potansiyel bir sorunu 
ortaya çıkardı.

Napa Bölgesi Eğitim Ofisi, tüm e-posta kutularını  
Western Digital® WD Sentinel küçük ofis depolama sunucusu  
ile yedekliyor; böylece depolama masraflarını azaltıp uzaktan  
Web erişimi ile bilgisayar desteğini hızlandırıyor.

" WD Sentinel™ bize çok 
makul bir fiyata 
tonlarca e-posta 
depolamaya yetecek 
yer sunuyor. E-posta 
kutularımızın yüzde 
yüzünü yedeklememize 
imkan sunarak Napa 
Bölgesi Eğitim Ofisi'nin 
yasal sorumluluk 
alanında milyonlarca 
dolar tasarruf etmesini 
sağlıyor."

  Brian Dake, Bilişim Teknolojileri 
Müdürü, Napa Bölgesi Eğitim Ofisi
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Yüzde 100 E-posta Yedeklemesi, Azaltılmış Yasal 
Sorumluluk
NCOE, 2011 yılının Ekim ayında 5,6 terabaytlık 
merkezi depolama ve dosyalara güvenli uzaktan 
erişim sağlayan bir WD Sentinel DX4000 Küçük Ofis 
Depolama Sunucusu edindi. Dake, üniteyi dakikalar 
içinde kurup çalıştırdı ve ilk izlenimini şu sözlerle 
ifade etti: "WD Sentinel'i kurma, muhafaza etme ve 
kullanma açısından diğer iş yeri yedekleme 
sistemlerine göre çok daha pratik buldum." 

NCOE, tüm verileri ve önemli yönetici 
bilgisayarlarına ilişkin tüm verileri ve özelleştirilmiş 
ayarları yedeklemek için şimdi WD Sentinel'i 
kullanıyor. Buna ek olarak, devasa boyuttaki 
kullanılabilir paylaşımlı ağ depolama sayesinde 
bilişim teknolojileri personeli, diğer  
225 çalışan için e-posta yedeklemesi yapabiliyor. 
Dake, "WD Sentinel bize, çok makul bir fiyata 
tonlarca e-posta depolamaya yetecek yer sunuyor." 
açıklamasında bulundu. "E-posta kutularımızın 
yüzde yüzünü yedeklememize fırsat vererek Napa 
Bölge Eğitim Ofisi'nin yasal sorumluluk alanında 
milyonlarca dolarlık potansiyel kâr sağlamasına 
neden oluyor."

Uzaktan Web Erişimi ile Daha Hızlı Destek
Dake'in personeli WD Sentinel'in Uzaktan Web 
Erişimi yeteneği konusunda da çok heyecanlı. 
Bilişim Teknolojileri (BT) personeli tarafından 
desteklenen birçok okulun internet sitesi kendi 
ağına sahip ve NCOE bu ağlara kolayca erişemiyor. 
NCOE BT teknisyenleri bozuk bir bilgisayarı tamir 
etmek için bir okulu ziyaret ettiğinde, problemin 
bazen kullanıcının bildirdiğinden farklı olduğu 
ortaya çıkıyor ve doğru parça veya yazılımı edinmek 
için personelin ofise geri dönmesi gerekiyor.

Ancak WD Sentinel kesintisiz bilgisayar ve sunucu 
entegrasyonu ile BT teknisyenlerine ağdaki 
bilgisayara güvenli, doğrudan ve uzaktan erişim 
sağlıyor. Böylece teknisyenler söz konusu yere 
gitmeden önce herhangi bir sorunun temel 
nedenini tespit edebiliyor ve onu çözmek için tam 
olarak hangi yazılım veya ekipmanla gideceklerini 
biliyorlar. Bu durum sorun çözüm sürecini 
hızlandırırken, BT personeline sorunları çözmek 
için ofise gitmek yerine evden müdahale 
edebilmelerini ve bu sayede haftada 16 saate kadar 

tasarrufta bulunmalarını sağlıyor. Dake, "Tüm bu 
avantajların yanında, bir çok iş yerine eş zamanlı 
olarak destek sağladığımızdan verimliliğimizin de 
arttığını görüyoruz. Daha çabuk tamir edilen 
bilgisayarlar müşterilerimizi daha çok memnun 
ediyor" sözlerini dile getirdi.

Daha Akıllıca Çalışmak Paradan Tasarruf 
Etmenizi Sağlar
NCOE, WD Sentinel'i keşfetmeden önce, 8.000 Dolar 
değerinde başka bir küçük SAN (depolama alanı 
ağı) alma niyetindeydi. Dake, "WD Sentinel çok 
daha makul. Ayrıca bağlı bilgisayarlara ve onların 
verilerine Uzaktan Web Erişimi gibi depolamanın 
ötesinde bir işlevsellik sağlıyor. Bu da daha çok 
para tasarrufu elde etmemize neden oluyor." "Bazı 
okullarımızın internet sitelerine ekstra WD Sentinel 
sunucuları koymayı düşünüyoruz. Çünkü bu daha 
az eforla daha çok şeyi idare etme fırsatını sunarak 
bize orada bulunan bilgisayarlara sürekli erişim 
sağlayacak." 

Yıldırım Hızında Yedeklemeler
WD Sentinel'de bir araya gelen Intel® Atom™ işlemci 
ile blok seviye tekilleştirme teknolojisi, son derece 
hızlı bilgisayar yedeklemeleri ve yeniden 
görüntüleme süreleri sağlıyor. Dake, "WD Sentinel 
tekilleştirme teknolojisi yedeklemeleri gerçekten 
hızlandırıyor ve satın almak zorunda kaldığımız 
depolama miktarını azaltıyor." 

NCOE, WD Sentinel multimedya yetenekleri tarafından 
sunulan fırsatlar hakkında çok heyecanlı. Dake, 
fotoğraf, müzik ve video aktarımını NCOE ve personeli 
için gelecek projelere aktarmanın yollarını keşfediyor.
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