
İyi Bir Yatırım: Özel İş Yeri Bulut 
Çözümü 

Saratoga Araştırma ve Yatırım Yönetimi (SaratogaRIM), Kaliforniya Saratoga'da 

bulunan ve çoğu Silicon Valley'de bulunan yüksek gelirli kişilere, emeklilik 

hesaplarına, ortaklıklara, vakıflara, dini kurumlara ve kuruluşlara ait yaklaşık 

740 milyon Doları yöneten bir yatırım danışmanlığı firmasıdır. 

Şirket, gizli müşteri verilerini ofiste güvenli şekilde saklayabilse de çalışanların 

en iyi müşteri hizmetini sağlamak adına evde veya seyahat halindeyken sık 

sık gerekli verilere erişmeleri gerekiyordu. SaratogaRIM'in Operasyon 

Direktorü James Tanner: "İnsanlar verileri" buluta "koymamızı sürekli olarak 

dile getiriyordu; ancak biz müşteri bilgilerinin başka birisinin bilgisayarında 

olmasını istemiyorduk." ifadesinde bulundu.

Firmanın mevcut depolama cihazı ile bunu yapmak aynı zamanda BT 

yöneticisi olan ve 13 bilgisayarın başarılı bir şekilde yedeklenmesini 

sağlayan Portföy Yönetim Asistanı David Lii için vakit kaybıydı.

Yatırım şirketi, Intel Atom işlemci ile desteklenen  
WD Sentinel DX4000 küçük ofis depolama sunucusu  
sayesinde otomatik bilgisayar yedekleme, uzaktan veri  
erişimi ve hayli büyüyen bir depolama alanı kazanmış oldu.

" Özellikle ofis 
dışındayken, herhangi 
bir yerden verilere 
kesintisiz erişim 
sağlayabilmek çok 
önemli bir özellik. 
Adeta ofisimizde özel 
bir iş bulutuna sahip 
olmak gibi bir şey bu..."

  James Tanner, Faaliyet Müdürü, 
Saratoga Araştırma ve Yatırım 
Yönetimi

DURUM ÇALIŞMASI: FİNANSAL 



Kompakt ve Güçlü İş Yönetimi
Hızla büyüyen müşteri veritabanını depolayabilmek 
amacıyla şirketin ağ ve diğer teknoloji bileşenlerini 
yeniledikten sonra, hem Tanner hem de Lii firmadaki 
bilgisayarları otomatik olarak yedekleyecek ve 
verilere uzaktan erişim imkanı verecek, kullanımı 
kolay, bolca depolama alanı kazandıracak güvenilir 
ve tesis içi bir depolama sistemi arayışına girdiler.  
Tüm beklentilerini tek başına karşılayan bir çözüm 
buldular: WD Sentinel DX4000 küçük ofis 
depolama sunucusu. 

WD Sentinel küçük işletmelere yönelik bir ağa bağlı 
depolama (NAS) sunucusudur. Microsoft®'un bir 
işletim sistemi olan Windows® Storage Server 2008 
R2 Essentials'ın Uzaktan Web Erişimi özelliğini 
kullanarak 8 terabayta kadar kurumsal sınıf RAID 
depolama ve kolay uzaktan erişim sağlar. 

WD Sentinel'i kuran ve kısa bir süredir kullanmakta 
olan Lii, "WD Sentinel Panosu'nun kullanımı oldukça 
kolay, bilgisayarları sunucuya bağlamak ise çocuk 
oyuncağı" şeklinde konuştu.

WD Sentinel, çift çekirdekli Intel® Atom™ işlemci ile 
güçlendirilmiştir ve sunduğu üstün güvenilirlikle 
eşsiz hızda yedekleme ve dosya transferi imkanı 
verirken iş devamlılığı sağlar. "WD Sentinel ile 
çalışırken asla beklemiyoruz", diyor Lii. "Tam da 
hareketli ofisimize göre; bizim gibi hızlı çalışıyor." 

SaratogaRIM, sık ve pahalı yükseltmeler 
gerektirmeden iş büyüme oranlarına uygun olan bir 
depolama yatırımı yapmak istiyordu. Bu ürün,  
WD Sentinel'in dört sürücüsünden sadece ikisini 
kullanıyor ve kapasiteyi iki kat arttırma seçeneğine 
sahip. Lii, "Önceki NAS'ımızı üç kere yükseltmek 
durumunda kaldık; ancak WD Sentinel ile işimiz ve 
veritabanımızdaki büyümeye yetecek kadar yerimiz 
var" şeklinde konuştu. 

WD Sentinel, kolaylaştırılmış ve otomatik hale 
getirilmiş bir RAID yönetimi ve kapasite genişlemesi 
sağlar, böylece SaratogaRIM gibi küçük işletmeler 
karmaşık teknolojiler konusunda uzman olmaya 
gerek kalmadan yüksek seviye veri korumasının 
tadını çıkarabilir. 

Güvenli Uzaktan Erişim
Herseyden önemlisi de SaratogaRIM çalışanları, artık 
internet bağlantısına sahip herhangi bir bilgisayar, 
akıllı telefon veya tablet kullanarak verilerine istedikleri 
zaman ve istedikleri yerden erişebiliyor. Birkaç ay önce 
bazı çalışanlar bir konferansa katıldılar ve kendilerini 
firmanın üç aylık finansal hesaplarına gereksinim 
duydukları bir konuşmanın içinde buldular. "Ofiste 
bulunanlara verileri sormak için anlık ileti 
gönderiyorlardı" dedi Tanner. "WD Sentinel'imiz 
olsaydı, akıllı telefonlarını kullanarak verilere kendi 
başlarına erişebileceklerdi. Özellikle ofis dışındayken, 
herhangi bir yerden verilerimize kesintisiz erişim 
sağlayabilmek önemli bir özellik. Adeta ofisimizde özel 
bir iş bulutuna sahip olmak gibi bir şey bu, hem de 
başka birinin bilgisayarına özel müşteri verilerini 
gönderme gibi risklerden tamamen arınmış haliyle."

Ayrıca Tasarruf da Sağlıyor
SaratogaRIM'in WD Sentinel yatırımı gerçekten 
doğru bir karar oldu. Bu sayede şirket 13 yedekleme 
yazılımı lisansı için yıllık bir kaç yüz dolar ödemekten 
ve önceki NAS sürücülerinin yüzlerce dolara mal olan 
sık sık yükseltilmesi maliyetinden kurtulmuş oldu. 

Lii, "WD Sentinel, bilgisayarları otomatik olarak 
yedekliyor ve bu benim için endişelenmem gereken 
işlerin bir tanesinin ortadan kalkması anlamına 
geliyor" şeklinde konuştu. "Ayrıca WD Sentinel'deki 
tekilleştirme özelliği sayesinde aynı bilginin birden 
fazla kopyasını oluşturmuyoruz. Yedekleme 
işlemlerimiz artık çok daha hızlı ve büyük oranda 
disk alanı kazancımız oluyor, bu da önemli ölçüde 
tasarruf anlamına geliyor. Bu sayede dosya sunucusuna 
artık ihtiyacımız kalmayacak; yönetim ve bakım 
gerektiren bir sunucudan kurtulmuş olacağız." 

Lii, "Önceki NAS'ımızı üç kere yükseltmek 
durumunda kaldık; ancak WD Sentinel ile 
işimiz ve veritabanımızdaki büyümeye 
yetecek kadar yerimiz var." şeklinde 
konuştu.

David Lii, Portföy Yönetim Asistanı, Saratoga Araştırma ve 
Yatırım Yönetimi
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