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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin NAS

Gizliliğin Sağlanması: Hukuk 
Bürosu Müşteri Verisini otomatik 
yedekleme Sistemiyle Korur
Hollanda, Amsterdam merkezinde Kanal Yanı ofislerde Hukuk 
Bürosu Croon Davidovich, nakliye şirketlerinden müzelere kadar 
geniş yelpazede müşterilerine danışmanlık ve dava hizmetleri 
sunuyor. 13 kişilik ticari uygulama; kurum, fikri mülkiyetler, bilgi ve 
iletişim teknolojileri, emlak ve iş kanunu alanlarına odaklanır. 

Her müşteri için, Croon Davidovich, 
ofislerinde yer alan bir sunucuya; dava 
belgeleri ve e-postalar gibi çeşitli gizli 
ve önemli bilgileri depolar. Şirket, veriyi 
daha iyi korumak için, sunucuyu günlük 
olarak yedekler. Bu işlemin bütünlük 
ve güvenilirliği çok önemlidir. Firmanın 
kuruluş ortaklarından Menno Schmidt: 

"Müşterilerimiz için çok önemli kişiye özel 
bilgiler için güvenilir bir yedekleme ve 
kurtarma sistemine sahip olduğumuzdan 
emin olmamız gerekiyor" diyor.

Şirket, yakın zamana kadar, hata ihtimaline 
sahip ve manuel işleme dayalı bant temelli 
yedekleme sistemi kullanıyordu. Güvenlik 
için, üzerine tekrar veri yedeklemeden 
önce, her günlük yedekleme bandını beş 
iş günü boyunca bekletiyorlardı. Her gün 
yeni bir bant kartuşunun yerleştirilmesi, 
güvenli depolama ve kullanımdaki tüm 

bantların takip edilebilmesi için önceki 
günün verisinin alandan uzağa taşınması 
zahmet gerektiren bir işti. Eğer çalışan 
bandı değiştirmeyi unutursa, önceki 
günün verileri kaybediliyordu. İşin daha 
kötü yanı ise, sistem yedeklemenin 
başarılı olup olmadığıyla alakalı bir 
doğrulama sağlamıyordu. Bu sebepten 
Croon Davidovich bütün verinin banda 
kopyalandığından emin olamıyordu. Ayrıca, 
yedekleme işlemi esnasında bir donanım 
hatası meydana geldiğinde, hayati öneme 
sahip iş verisi kaybediliyordu.

Teknoloji sağlayıcı ICT Concept sayesinde, 
Croon Davidovich otomatik, sağlam ve 
güvenilir bir çözüm buldu. Firma, 12 TB'ye 
kadar depolama sağlayan bir ağa bağlı 
depolama cihazı olan WD Sentinel™ DX4000 
küçük ofisler için depolama sunucusunu 
kurdu. 
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Artık, çalışanların her gün yeni bir yedekleme 
medyasını manuel olarak cihaza yerleştirmesine 
gerek kalmadı. Bunun yerine, veriler WD Sentinel 
sabit sürücülerine otomatik olarak depolanıyor. 
WD Sentinel'in dahili yedek veri saklama 
politikası desteği sayesinde eski yedekler, gün 
sayısı firma tarafından belirlenecek şekilde 
otomatik olarak beş gün sonra siliniyor. Buna 
ek olarak, ICT Concept, her verinin başarıyla 
kopyalandığından emin olmak için işlemi 
uzaktan takip edebilir ve önemli müşteri 
verisinin korunduğuna dair daha fazla güven 
verir. Schmidt: "Bu sistem hayatımızın daha 
az stresli olmasını sağlıyor çünkü verilerimizin 
yedeklendiğinden emin oluyoruz" diyor. 

WD Sentinel'in başka faydaları da vardır. 
Croon Davidovich önceki yedekten veriyi 
geri yüklemek istediğinde, WD Sentinel ile 
veriler, önceki bant temelli ekipmandan çok 
daha hızlı geri yükleniyor. Sunucu verisini 
banttan geri yüklemek, iş gününün tamamını 
alabiliyordu. ICT Concept IT Danışmanı Louis 
Meijdam: "WD Sentinel ile bu işlem gözle 
görülür ölçüde daha hızlı" diyor. Meijdam: 

"Hukukla alakalı işlerde zaman tam manasıyla 
para demek" diyor. "WD Sentinel, yedekleme 
konusunda endişelenmek yerine, herkesin 
kendi işine odaklanmasını sağlıyor".

Verinin İnce-İstemci Ortamında 
Korunması
Croon Davidovich, içinde Microsoft® 
Windows® Server 2003'ün kurulu olduğu 
ve tüm iş bilgilerinin bir dosya ve yazıcı 
paylaşımı sunucusunda depolandığı bir  
ince-istemci BT ortamı kullanıyor. Cihaz 
ayrıca, Microsoft® Terminal Server'ın kurulu 
olduğu ikinci bir sunucuya sahip ve bu 
yazılım ince-istemci ortamını destekliyor.

Bu sistem şu işe yarıyor; Croon Davidovich, 
basitçe paylaşılan dosya ve yazıcı sunucusunu 
yedekleyerek bütün iş verilerini korumuş 
oluyor. WD Sentinel ile yedekleme işlemi artık 
otomatik ve hızlı. WD Sentinel, çift çekirdekli 
Intel® Atom™ işlemci ile desteklenmiştir ve 
WD'nin sabit sürücülerine sahiptir. Bu sabit 
sürücüler, hukuk bürosunun daha önce 
kullandığı bant temelli sistemin sağladığından 
daha hızlı bir depolama ve veri çağırma 
olanağı sağlar. 

WD Sentinel, RAID-temelli disk hatası 
toleransıyla veriyi daha iyi korur, böylece 
herhangi bir hata meydana gelse bile bir 
sürücü kaybedilmez. Schmidt: "Asıl risk, veriyi 
tamamen kaybetmenizdir" diye açıklıyor. "Bir 
hukuk bürosu için bu hiç iyi bir şey değildir"! 
Croon Davidovich, daha fazla güvence için 
kağıt temelli bir belge arşivi de tutuyor. 

Genişlemek İçin Boş Alan
Otomatik ve basit yedeklemenin yanı 
sıra, WD Sentinel, veri miktarındaki artış 
için büyük miktarda alan sağlıyor. Firma, 
önceden kurulumlu iki sabit sürücülü bir 
yapılandırmaya sahip ve bu yapılandırmada, 
ileride gerektiği durumlarda fazladan iki 
sürücünün eklenebileceği boş bir alana 
ihtiyaç duyuyor. ICT Concept çalışanı 
Meijdam: "Croon Davidovich'in yeni bir 
donanım almasına gerek yok" diye açıklıyor. 

"Depolama kapasitelerini arttırmak için 
yapmaları gereken tek şey sürücü eklemek; 
böylece işle birlikte sistem de büyüyebilir". 

Dahası, depolama diskinin maliyeti, yüksek 
kapasiteli bantlardan çok daha düşük. 
Meijdam: "Yüksek kapasiteli bantlar aşırı 
derecede pahalı" diye ekliyor. Ayrıca bant 
sistemi, arıza kaynaklı sürekli maliyetleri 
de beraberinde getiriyor: WD Sentinel'de 
kullanılan sabit disklerin aksine, bantların  
en az yılda bir kez değiştirilmesi gerekir. 

Kolay Kurulum
WD Sentinel, Microsoft® Windows® Storage 
Server 2008 R2 Essentials işletim sistemiyle 
desteklendiği için hukuk bürosunun 
Windows tabanlı ortamıyla bütünleşmesi 
kolay oldu. 

ICT Concept, WD Sentinel'i Croon 
Davidovich'in Windows dizin ortamına 
ek bir ağ sürücüsü olarak yapılandırdı. 
Sunucu, veriyi WD Sentinel'e kopyalamak 
için Microsoft Windows Server 2003 
yedekleme uygulamasını kullandı. Meijdam: 

"Yapılandırma zor değildi" diyor. "Yalnızca 
çalıştırdık ve kurulumun bitmesini bekledik".

Dahası WD Sentinel, 25 bilgisayara kadar 
dosya-klasör düzeyinde yedekleme ve geri 
yükleme için kullanılabilecek, fazladan 
bir ödeme gerektirmeyen gelişmiş bir 
yedekleme yazılımını da içeriyor.

Geleceğe Doğru 
WD Sentinel'i başarıyla kullanan Croon 
Davidovich, gelecek aylarda NAS sistemini 
ofis dışına taşıyarak, şirket ofisi bir doğal 
afetin etkisinde kalsa bile yedek verilerinin 
sağlam kalmasını sağlamak için verilerini 
daha iyi korumak istiyor. "Bu harika bir çözüm! 
Çünkü böylelikle, yangın bile çıksa verileriniz 
güvende olacaktır" diye ekliyor Schmidt.

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

WD Sentinel, 
müşterilerimizin 

davaları için  
çok önemli olan 

kişiye özel ve 
gizli bilgilerin 

güvenli şekilde 
yedeklenmesi ile 

geri yüklenmesini 
sağlıyor.
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