
AN TÂM SÁNG TẠO NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

TRUYỀN HÌNH CÙNG Ổ CỨNG SEAGATE IRONWOLF  

Hãy cùng nghe bài học về sự cố mất dữ liệu đáng tiếc từ Giám đốc sản xuất của đài 

truyền hình MLC TV. 

Martin Yeoh là một nhiếp ảnh gia thời trang kiêm nhà làm phim nổi tiếng. Ông cũng là giám 

đốc sản xuất của đài truyền hình MLC TV, một đơn vị sản xuất video có trụ sở tại Singapore. 

Các dự án của MLC TV đã đưa Martin và đội ngũ của mình đến Mông Cổ, Pháp, Maldives, 

Malaysia, Châu Mỹ, vv.... 

Martin biết rằng sự sáng tạo là tài sản vô cùng quý giá và có nhiều rủi ro với sản phẩm cuối 

cùng sau nhiều giai đoạn sản xuất.  

 

Trong video dưới đây, Martin chia sẻ lý do tại sao ông tin dùng giải pháp NAS 

Synology DS1618+, được trang bị ổ cứng Seagate IronWolf Pro để bảo vệ dữ liệu 

“ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI, RỦI RO MẤT DỮ LIỆU SAU MỘT CẢNH QUAY LÀ RẤT LỚN” 

Nhiều năm trước, đội ngũ này từng gặp sự cố mất dữ liệu sau một cảnh quay. 

https://www.synology.com/
https://nbg.seagate.com/vn-o-cung-nas


“Chúng tôi đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để khôi phục dữ liệu nhưng không hiệu 

quả,” Martin nhớ lại. “Đó là thời gian đầy áp lực đối với MLC TV.” 

5 năm trước, đội ngũ MLC TV đã mua hệ thống NAS Synology đầu tiên và trang bị ổ cứng 

Seagate. Đến nay, họ vẫn tiếp tục tin tưởng hai thương hiệu này và không ngừng sắm thêm 

thiết bị từ Synology và Seagate. 

 

“Hệ thống NAS của chúng tôi thực ra là hai hệ thống NAS hoàn toàn giống nhau và nhân bản 

dữ liệu của nhau,” Martin cho biết. “Nếu chẳng may một trong hai hệ thống NAS này bị hỏng - 

tôi vẫn luôn an tâm rằng mình đã có bản sao dữ liệu dự phòng.” 

Lợi ích to lớn của việc sử dụng NAS là có thể tạo ra những thư mục an toàn được bảo vệ bằng 

mật khẩu và chia sẻ chúng với đối tác bên ngoài, cực kỳ hữu ích khi cần làm việc trên những 

file lớn. 

NAS GIÚP MỌI THỨ TRỞ NÊN DỄ DÀNG, TIN CẬY VÀ AN TOÀN HƠN 

“Hệ thống lưu trữ này làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều,” Martin hào hứng nói. 

“Khách hàng của chúng tôi còn có thể truy cập dữ liệu thông qua ứng dụng, xem các video mà 

chúng tôi đã thực hiện và dễ dàng đưa ra ý kiến đóng góp.” 

https://nbg.seagate.com/vn-o-cung-nas
https://nbg.seagate.com/vn-o-cung-nas


 

Martin còn cho biết, một số tính năng đặc biệt mà ổ cứng Seagate IronWolf Pro giúp đảm bảo 

độ tin cậy của dữ liệu và mang lại sự an tâm cho công ty. 

“Phần mềm quản lý sức khỏe Seagate IronWolf Health Management giúp chủ động giám sát 

trạng thái của hệ thống NAS. Hơn thế nữa, Dịch vụ Phục hồi Dữ liệu miễn phí (Seagate Data 

Rescue Recovery Services) kèm theo ổ IronWolf Pro chính là một gói bảo hiểm vô giá,” Martin 

cho biết. “Nó giúp tôi không còn phải lo lắng về sự cố mất dữ liệu và tập trung năng lượng vào 

hoạt động sáng tạo.” 

Cùng xem video câu chuyện của Martin và đội ngũ của ông tại How a Video Agency Refocused 

on Creativity (After Traumatic Data Loss) | Seagate Blog 

Tìm hiểu và đọc thêm các bài viết về giải pháp lưu trữ cho hệ thống NAS tại đây. 

 

https://seagateapj.s3.us-west-2.amazonaws.com/2021/q4/01165-VN-microsite/LP/build/downloads/Seagate-Rescue-Service-Brochure-2021-Final.pdf?elqTrackId=8121a4864f224eceaa8ad70dfaf56689&elq=00000000000000000000000000000000&elqaid=4654&elqat=2&elqCampaignId=&elqcst=272&elqcsid=1389
https://seagateapj.s3.us-west-2.amazonaws.com/2021/q4/01165-VN-microsite/LP/build/downloads/Seagate-Rescue-Service-Brochure-2021-Final.pdf?elqTrackId=8121a4864f224eceaa8ad70dfaf56689&elq=00000000000000000000000000000000&elqaid=4654&elqat=2&elqCampaignId=&elqcst=272&elqcsid=1389
https://blog.seagate.com/special-ized/how-a-video-agency-refocused-on-creativity-after-traumatic-data-loss/
https://blog.seagate.com/special-ized/how-a-video-agency-refocused-on-creativity-after-traumatic-data-loss/
https://blog.seagate.com/?s=nas

