
DURUM ÇALIŞMASI: pAzARLAMA ÇÖzÜMLERİ
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin NAS

Merkezileştirilmiş Veri Depolama, İngiltere 
pazarlama Acentesi'nin Yüksek Müşteri 
Memnuniyeti Sunmasına Yardımcı Oluyor

Horizon Retail Marketing Solutions, satın alma noktasında satışların artırılmasını 
sağlayan perakendecilik çözümleri tasarlayarak ve bunları uygulayarak yüksek teknoloji 
markalarına ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) çapındaki diğer müşterilerine 
yardımcı oluyor. İngiltere, Ely'de bulunan acente, mağaza içi görsellerden online ve basım 
için kullanılan grafik materyallerine kadar oldukça geniş bir hizmet çeşitliliği sunuyor.

Bu, çözümlerin son derece kısıtlı sürelerde 
üretilmesine ihtiyaç duyan müşterilerin 
bulunduğu yoğun bir iş. Horizon genel 
müdürü Andrew Moss, "Bizim endüstrimizde 
her saat oldukça önemlidir" diyor. 

Horizon'un günlük işlemleri, ofis çalışanları, 
uzaktan çalışan sözleşmeli tasarımcılar, seyahat 
eden kurulum ekipleri ve çeşitli bölgelerdeki iş 
ortaklarımızın proje dosyalarına hızlı, etkili ve 
güvenli bir şekilde erişebilmelerini gerektiriyor. 
Ancak acente bu işlemi, pek çok nedenden 
dolayı oldukça zorlu bir uğraş olarak görüyordu. 

Her bir proje, 3-D teknik çizimler ve 
animasyonlar da dahil olmak üzere son derece 
büyük boyutlarda veri ortaya çıkarıyor. Tek bir 
dosya bile, gelişim süreci boyunca oluşturulan 
bir düzineye varan tekrarla birlikte bir gigabyte 
büyüklüğünde olabiliyor. Genellikle birkaç 
Horizon uzmanı, her biri yeni proje dosyalarını 
kendi bilgisayarında veya harici bir hard 
diskte depolayarak aynı proje üstünde farklı 
aşamalarda çalışıyor. Horizon'un tasarım 

müdürü olan Richard Joyce, "Verileri merkezi 
olarak depolamadığımız için herkes kendi 
sürücüsü üzerinden çalışıyordu" diyor.  

"Bir dosyanın en güncel versiyonunu bulmak 
için tasarımcıların pek çok harici disk üzerinde 
keşfe çıkması gerekiyordu. Bu da gecikme 
olasılığı ve proje hakkındaki en güncel bilgileri 
kullanmama riski anlamına geliyordu." 

Başa çıkılması gereken diğer bir güçlük ise 
Horizon'un bu büyük proje dosyalarını hem 
ofis dışında çalışan personelle hem de harici 
tedarikçi ve müşterilerle paylaşması gereğiydi.

Horizon, yüksek performanslı uzaktan  
erişimle birlikte kullanımı kolay, güvenli  
ve merkezileştirilmiş, ofis içi veri depolama 
çözümü arıyordu. İhtiyaçlarını karşılayabilen 
bir çözüm buldular: Kolay ve güvenli uzaktan 
erişimle 12 TB'ye kadar veri depolama sağlayan 
bir ağa bağlı depolama sistemi (NAS)  
WD Sentinel™ DX4000 Küçük Ofis Depolama 
Sunucusu. 
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zORLUK
Verileri merkezileştirerek 
verimliliği ve müşterilere 
hızlı cevap verebilme 
özelliğini geliştirmek; 
EMEA genelindeki 
çalışanlara, müşterilere 
ve tedarikçilere yüksek 
hızda erişim imkanı 
sağlamak.

ÇÖzÜM
Intel® Atom™ İşlemci  
ile desteklenen  
WD Sentinel™ DX4000 
Küçük Ofis Depolama 
Sunucusu



Basitleştirilmiş ve Güvenli Ofis İçi 
Depolama
Horizon çalışanları artık projeleriyle ilgili tüm 
verileri kişisel sürücülerine dağıtmaktansa,  
WD Sentinel üzerinde merkezileştirilmiş 
olarak saklayabiliyorlar. Şirketteki herkes 
ihtiyacı olduğunda gerekli bilgiyi tam olarak 
nerede bulabileceğini biliyor ve bilginin doğru 
versiyonuna ulaştığından emin olabiliyor. 
Joyce, "Herkesin bilgiyi tamamen aynı yolla 
depolamasını sağlayarak bilgileri doğru yere 
aktarabiliyoruz" diyor ve ekliyor; "Bu bizim daha 
da verimli olmamızı sağladı."

Ayrıca oldukça da hızlı. WD Sentinel, yüksek 
hızda dosya depolama ve Horizon ağında eş 
zamanlı erişim sağlayan çift çekirdekli  
Intel® Atom™ işlemci ile desteklenmektedir. 
Horizon, ağını WD Sentinel performansıyla 
eşleşecek şekilde güncellediğinde, veri transferi 
öncekine göre 50 kat hız kazandı. 

Uzaktan Erişim, İşlerin 
Tamamlanmasını Sağlıyor
WD Sentinel'in yönetici arayüzü, Horizon'un 
harici tasarımcılara, tedarikçilere ve 
müşterilere seçmeli bir erişim sağlamasını 
kolaylaştırmaktadır.

Bu özellik son zamanlarda Horizon'un 
acil müşteri taleplerini başarılı bir şekilde 
yerine getirmesini sağlamıştır. Genel müdür 
Moss bir hatırlatma yapıyor; "Saat 15:00'da 
müşterilerimizin birinden bir telefon aldık. 
Bizden büyük formatta grafik paneller 
basmamızı ve bunları bir sonraki gün 
sabah erken saatlerde Almanya'ya teslim 
etmemizi istiyordu." Daha önceleri devasa 
boyutlardaki dosyaları Horizon'un basım 
şirketine göndermek bir saat hatta belki daha 
fazla zaman alıyordu. Bu da teslim için verilen 
sürenin kaçırılmasıyla sonuçlanabilecek bir 
gecikme anlamına gelirdi. Ancak WD Sentinel'i 
kullanarak Horizon, basım şirketine uzaktan 
bağlantı kurarak sadece bir kaç dakika içinde 
dosyaları ulaştırdı. Moss, "İki çalışma saati 
içinde panelleri boyadık ve bir sonraki sabah 
teslim edilmek üzere hava alanına ulaştırdık" 
diyor. WD Sentinel olmadan "müşterimizin 
gerekliliklerine cevap veremezdik. Sonuç 
olarak, müşterilerinizin gerekliliklerine cevap 
veremezseniz, başka bir acente ile çalışırlar." 

Uzaktan erişim becerileri, ayrıca perakende 
alanlarında çalışan takım arkadaşlarımız için de 
paha biçilemez bir özelliktir. Joyce, "Kurulum 
ekibimizin bizden ayrı oldukları süre boyunca 
ofisin bir parçasını yanlarında taşımalarını 
sağlıyor. Beklenmedik bir şekilde kurulum 
rehberine ihtiyaç duyduklarında akıllı telefonları 
üzerinden bağlanıp ihtiyaçları olan dosyalara 
erişebiliyorlar" diyor. 

Kullanımı Daha Kolay,  
Fiyatı Daha Ucuz 
Horizon, WD Sentinel'i kullanmayı seçmeden 
önce, kendi sunucu tabanlı depolama çözümünü 
oluşturmak gibi diğer seçenekleri de gözden 
geçirdi. Ancak hemen fark ettiler ki yüzlerce 
poundluk client yedekleme yazılımı lisansları 
da dahil olmak üzere yüksek derecede artan ve 
yinelenen masraflarla birlikte bunu oluşturmak 
ve yönetmek daha karmaşık bir hale gelecekti. 
WD Sentinel daha az maliyetli olup, basit tak 
ve çalıştır yapılandırmasına imkan sağlayan 
sürücüler ve ön kurulumlu işletim sistemiyle 
entegre bir paket olarak sunulmaktadır. Horizon 
teknik yöneticisi Andy Child, "Kurmak inanılmaz 
derecede kolaydı" diyor.

Dört sürücü yuvasına sahip WD Sentinel, 
Horizon'un artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
daha fazla kapasite sağlamak için yükseltilebilir 
ve RAID özellikleri sayesinde ilave bir veri 
koruma sağlar. "Bir sürücünün bozulması 
durumunda şirketimizin en hayati parçasını 
kaybetmiş olmuyoruz" diyor Joyce.

Yatırımların Getirisi: Verimlilik, 
Hızlı Çözüm Bulma ve Müşteri 
Memnuniyeti
Moss'un söylediğine göre WD Sentinel, 
Horizon'un daha verimli çalışmasını, 
müşterilerine daha hızlı cevap vermesini ve 
daha kolay iş birliği yapmasını sağlayarak bir 
kaç hafta içinde kendi masrafını çıkarttı. "Bu 
tartışmasız ortada" diyor. Child, "Tedarikçilere 
erişim imkanı vermek, işlerimizi daha hızlı 
yapmamızı sağlıyor. Ve eğer WD Sentinel'e 
sahip olmasaydık, dosyaları aramak için çok 
daha fazla zaman harcamak zorunda kalırdık. 
Çok fazla kafa yormaya gerek yok; çok az bir 
yatırımla verimlilikte çok fazla artış."

Horizon, felaketlere karşı koruyucu ilave 
önlemler almak adına WD Sentinel'e entegre 
edilen bulut tabanlı bir yedekleme programı 
olan KeepVault™'u ilave etmeyi düşünüyor. 

"Horizon zaten birkaç sigorta türüyle işlerini 
koruma altına alıyordu. Şimdi ise bu bulut 
tabanlı yedekleme programı en değerli 
varlığımız olan verilerimizi de koruyacak ilave 
bir güvenlik sağlayacak." diyor Child.

Horizon, WD Sentinel'in işlemlerin minimum 
yönetim çabası ile daha verimli yürütülmesine 
yardımcı olacağı yeni yollar bulmaya devam 
ediyor. Moss, "Gereksinimlerimizi karşılayan, 
kullanıma hazır çözümler sunan ve kurulumu 
kolay WD Sentinel tam bize göre." diyor.  

"Ve şu anda işin sadece başındayız."

Daha fazla bilgi için:
» www.wdc.com/wdsentinel
» www.intel.com/go/storage
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