
Guildford, Surrey, Birleşik Krallık'ta ortaya çıkarılan Bilgisayar Stratejileri (CS), Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletmelere güvenilir bir yol gösterici olarak entegre BT desteği, hizmetleri 

ve çözümleri sunar. BT ortamlarını modernize etmek amacıyla, CS sanal ortamlar ve 

bulut hizmetleri için herşeyin sunucular ve kurumsal yazılım sistemlerinden alındığı 

müşteri tabanı ile donatılır. SMB hizmetleri, tek kişilik küçük mağazalar ve tıbbi 

bürolardan bölgesel ve küresel çapta çalışan daha büyük mühendislik firmalarına 

kadar çeşitlilik gösterir. Onları bir araya getiren ise, dosyalara uzaktan erişimin yanı 

sıra güvenilir veri yedekleme ve kurtarma işlemlerinin giderek artan bir gereksinim 

olmasıdır. WD Sentinel™ DX4000 küçük işletme depolama sunucusu, CS'nin müşterinin 

ihtiyacı olan sağlam depolama ve dosya paylaşım çözümleri sunmasına yardım eder.

CS, SMB'ler için hem güçlü hem de maliyet etkin ağa bağlı depolama (NAS) teknolojisi sunmak için WD® 

ile ortaklık yapmıştır. Bilgisayar Stratejileri yönetim müdürü Tony Richards "WD Sentinel DX4000, bir 

dosya sunucusunu NAS depolaması ile birleştirmenin sofistike yöntemini sunuyor. Maliyet bilinci taşıyan 

müşteriler için, her iki dünya için de en iyisini sağlıyor" şeklinde açıklama yaptı. 

CS ve diğer BT satıcıları ve hizmet sağlayıcıları için, SMB piyasası büyük bir fırsat anlamına geliyor. Bu 

kuruluşlar, ofislerde kopyalanabilen ve senkronize edilebilen tam yedekleme ayarları yapmak için 

gerekli giderek karmaşık hale gelen depolama gerekliliklerine yönelik olmalıdır. Bu görev, genellikle 

bant, sabit sürücüler ve harici USB sürücüleri gibi medyada kullanılan pek çok farklı tür ile karmaşık hale 

gelmektedir. Richards "Tüm müşterilerimiz için bu işletme verilerinin depolandıkları cihazın ötesinde her 

zaman bir cihazda mevcut olmaları gerektiği itici bir güçtür"  "İşletmelerin gerçek zamanlı bir ortamda 

çalışmaları gerekir" şeklinde açıklama yapmıştır.

WD Sentinel DX4000, SMB'ler için uygun fiyatlı ve yüksek performanslı ürünler ile tasarım ve 

mühendislik uzmanlığını birleştirerek CS için sektör lideri bir çözüm sunuyor. CS, WD Sentinel DX4000'i 

WD, Intel ve Microsoft gibi endüstri liderlerinin beklenen kalite, performans, güvenilirlik ve desteği ve 

güvenilir teknoloji tabanlı tam bir çözüm olduğunu bilmenin güveni ile müşterilerine sunabiliyor. 
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Performansa Odaklanma ve Kullanım Kolaylığı

Önceden pek çok SMB kullanımı pahalı olduğundan ve iş yoğunluğu 

nedeniyle sunucu kurma işlemi üzerinde çok emek harcıyordu. Sonuç 

olarak, pek çok Bt satıcısı ve kanal şirket uzun süreli çözümlerden çok 

niş ürünler ve araçlara odaklanmışlardı. 

CS daha stratejik bir yaklaşım izledi. İki yıl önce, müşteri veri 

yedeklemelerini banttan diske geçirmeye başladı. Firma çeşitli NAS 

çözümleri denedi, ancak yeterince sağlamını bulamadı. CS, 2012 

yılında olağanüstü özellikleri ve Microsoft ortamından dolayı WD 

Sentinel DX4000'ü seçti. Richards "Video, ses ve diğer pek çok dosya 

dahil bir yığın veri gerekliliğini barındırma becerisi gerçek zamanlı bir 

kuruluş oluşturmada temel bir unsurudur" diyor. 

Birleştirilmiş Yedekleme Hizmetleri ile Sürekli 
Gelir Elde Etme 

CS, WD Sentinel DX4000'i tam yedekleme çözümünün bir parçası 

olarak müşterilerine sunuyor. Sunucu yedekleme için üçüncü taraf 

yazılımı kurarak WD Sentinel DX4000'in özelliklerini genişletiyorlar ve 

ardından cihazları müşterilerin iş yerlerine kuruyorlar. CS, donanım ve 

yazılımları destekleyerek, günlük yedekleme başarısını takip ederek ve 

gerçek bir rahatlama sağlayarak tüm ortamı uzaktan idare ediyor.

Destek alt yapı, yedekleme hizmeti, ana makinedeki Microsoft 

Exchange* hizmeti, antivirüs hizmeti ve yazılım güncellemelerini 

içeriyor. Richards "Müşterinin bir hizmet sunumu olarak istediği her 

şeyi, ağda bulunan PC'lerin sayısına bağlı olarak gelen aylık ücretlere 

dahil ettik. Düşük peşin maliyetler sayesinde, müşteriler bu servis 

modeli ile çok mutlu." şeklinde konuştu. WD Sentinel DX4000 Küçük İşletme Depolama Sunucusu

WD Sentinel DX4000 Küçük İşletme Depolama Sunucusunun Özellikleri

İşlemci • Intel® Atom™ işlemci D525 (1.8 GHz, çift çekirdekli) 

Disk Kapasitesi •  16 TB'a kadar kapasite için dört sürücü 

RAID Seviyeleri •  1 ve 5 

Arayüzler • 2x gigabit Ethernet bağlantı noktası 

• 2x USB 3.0 bağlantı noktası

OS • Windows Windows Storage Server 2008 R2 Essentials*

İstemci OS Uyumluluğu • 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*

• Linux* ve UNIX* için dosya paylaşım desteği 

• Mac OS istemcileri için Apple Time Machine* yedeklemesi

Diğer Özellikler • 25 adet istemci yedekleme lisansı 

• Entegre iSCSI kapasitesi

"Tüm müşterilerimiz için bu işletme verilerinin 
depolandıkları cihazın ötesinde her zaman bir 
cihazda mevcut olması gereken itici bir güçtür. 
İşletmelerin gerçek zamanlı bir ortamda 
çalışmaları gerekir."

 —Tony Richards, Yönetim Müdürü, Bilgisayar Stratejileri
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WD'nin SMB Edge Partner Programı ile 
Katma Değerli Satıcılar destekleniyor

Danışmanlar ve satıcılar müşterilere sattıkları donanım ve yazılım 

çözümlerine güvenmelidirler. WD Sentinel DX4000, kendilerine 

gereken kalite, performans, güvenilirlik ve desteği sunan saygın sektör 

liderleri WD, Intel ve Microsoft'un güvenilir teknolojisini baz aldığı için 

CS'nin seçim kriterini karşılıyor. 

WD'nin SMB Edge partner programı, müşteri oluşturma faaliyetleri, 

öncelikli teknik destek düzeyi ve satıcı hacmi için ayrıcalıklı 

fiyatlandırma yapıları dahil Katma Değerli Satıcılara destek verir ve 

onları teşvik eder. Katılımcılar, WD Guardian™ Hizmetleri aracılığıyla 

isteğe bağlı uzatılan garanti hizmetlerine sahip donanımdan gelir elde 

etme becerilerini de artırabilirler.

CS, WD Sentinel'in Avrupa'daki bir numaralı satıcısı haline gelmiştir. 

WD ile kurulan yakın ilişki, BT hizmetleri firmasına SMB müşterileri için 

maliyet etkin ve güçlü çözümler sunuyor ve CS, sadakat ve uzun süreli 

sonuçlar elde etmek için daha modern ve etkili bir yol oluşturmada 

SMB Edge partner programından faydalanıyor. Richards, "WD ile kurulan 

yakın ilişki, günümüzün işletme ve BT ihtiyaçlarına uygun çözümler 

sağlamak için daha iyi Bilgisayar Stratejilerini ortaya çıkardı." dedi.

Ofis ağı

WD Sentinel DX4000 Küçük 
İşletme Depolama Sunucusu

Saha dışı yedekleme ve 
felaket sonrası kurtarma

Uzaktan erişim

Ağa bağlı Depolama Yedekleme 
Endişesini Azaltıyor

Bilgisayar Stratejileri, iki ofiste çok büyük hacimde 

veri yönetimi yapan bir yiyecek hizmetleri firmasına 

danışmanlık yapıyor. Bilgisayar Stratejileri yönetim 

müdürü Tony Richards, "Geniş veri tabanlarını 

yedeklemek için çok istekliler. İşletmeleri 

tedarikçilerinden aldıkları günlük ücretlere bağlı 

ve veri kaybetme riskini almaya güçleri yok", BT 

ortamları gereksinimleri karşılamak için yarım düzine 

sunucuya bağlı olarak kısmen karmaşık. Veriler banta 

yedekleniyordu ve süreç elverişsizdi; bazı durumlarda 

yedeklemeler şirket çalışmalarını riske atarak konumlar 

arasında gecikme oluşturuyordu.

Firma, dosyaları paylaşacak ve yedekleyecek daha iyi bir 

ortam oluşturmak için CS'ye geçti. CS, işletme merkezine 

ağa bağlı bir depolama (NAS) kurarak daha esnek ve 

faal bir yaklaşım öneriyordu. Richards "Tesisler arası veri 

kopyalama sağlamak için üçüncü taraf yazılım kullanarak 

her ofise bir adet WD Sentinel DX4000 birimi yerleştirdik. 

"Bu onlar için mükemmel bir tasarı. Yedekleme 

pencereleri bir saatten kısa sürede tamamlanıyor. 

Bir bina yansa, herşey başka bir tesiste depolanmış 

durumda." dedi.
WD Sentinel RX4100 Küçük İşletme Depolama Sunucusu—Şimdi 1U 
rafa monteli bir sunucu şeklinde mevcut.
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Özel SMB Satış Temsilcisi Desteği

WD'nin SMB ürün portföyüne odaklı özel satış yöneticilerinden 

oluşan bir ekibi mevcuttur.

Geniş Marj İmkanı

WD'nin kanal ortakları için marjı sağlamak ve bunu korumak 

amacıyla tasarlanan pek çok partner programı mevcuttur.

Demo Birim İndirimi

Kurum içinde test etmek için bir WD SMB ürünü satın aldığınızda, 

WD, MSRP'ye yüzde 35'e kadar indirim yapacaktır. 

Müşteri Oluşturma

WD, ürün farkındalığı ve müşteri oluşturma faaliyetlerini sürdürmek 

için sürekli olarak ortaklık ve üst düzey pazarlama girişimlerine 

yatırım yapıyor. Kendilerini kanallar aracılığı ile satış gerçekleştirme 

ve kanal ortaklarına müşteri sağlama faaliyetlerine adıyorlar.

Öncelikli Teknik Destek

WD'nin SMB ortakları, öncelikli teknik destek alacaklarını bilmenin 

rahatlığını yaşıyorlar.

Pazarlama Geliştirme Fonları

WD, kendini kanallara adıyor ve kanal ortakları ile birinci sınıf 

ilişkiler kurmak için çaba sarf ediyor. Kazan-kazan satış fırsatları 

sağlamak için pazarlama faaliyetlerine katılma yatırımları 

yaparak ortakları ile yan yana çalışıyorlar.

Beta Testi Katılımı

WD, pazarlayacağı ürünlerin kalitesi ile gurur duyuyor. WD, 

bunu tek başına yapmıyor. WD'nin, ön-sürüm ürünlerini test 

ederek WD'ye iyi bir geri bildirim yapan doğrudan deneyime 

sahip seçilmiş bir ürün grubuna beta test elemanları mevcuttur.

Yol Haritası Görünürlüğü

Bir gizlilik sözleşmesi kapsamında, WD daha sonraki ürün 

sürümleri için bilgi ve plan sağlama imkanı veren ürün yol 

haritasını ortakları ile paylaşacak.

Daha fazla bilgi ve bir SMB ortağı olmak hakkında 
görüşmek için smbstorage@wdc.com adresinden 
WD ile iletişim kurun.

Not: Ortaklık avantajları bölgeye göre değişiklik gösterir ve işletme 

olanaklarına bağlı olabilir.

WD Sentinel DX4000, WD SMB Ortaklarına bir Dizi Muhteşem Avantaj Sunuyor

Intel® Atom™ İşlemci

Tepeden tırnağa düşük güç tüketimi ve yenilikçi tasarımlar için üretilen Intel® Atom™ işlemci, medya aktarımı, 

video görüşmesi ve otomatik kontrol gibi gelişmiş özellikler sunmanın yanı sıra küçük işletme NAS sistemleri 

için enerji tasarruflu performans sağlar.

Intel tabanlı ağa bağlı depolama hakkında daha fazla bilgi almak için, 
www.intel.com/go/storage sitesini ziyaret edin. 


