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Prijazno oblikovanje spletne strani
Synology DSM 5.0 

Strežniki NAS Synology z novim OS
..Operacijski sistem, ki spreminja način, kakO ljudje gledajO na strežnike nas..

Strežniki NAS že dolgo niso več samo zunanje 
enote za shrambo podatkov, saj omogočajo veliko 
več. Domači uporabniki in podjetja vseh velikosti 
lahko sisteme Synology NAS uporabljajo kot po-
datkovne strežnike, videonadzorne sisteme, 
strežnike za e-pošto ali kot sisteme za varnostno 
kopiranje. Z bogatim naborom različnih pro-
gramov, odlično varnostno zaščito in povezljivost-
jo prinašajo obilo zabave v vaše domove, pod-
jetjem pa omogočajo povečano produktivnost in 
mobilnost. Z novim operacijskim sistemom DSM 
5.0 je Synology naredil še korak dlje in ponovno 
dokazal svoj status pionirja, ki postavlja nove 
trende v uporabi sistemov NAS. 
Najpomembnejša novost za poslovne uporabnike 
je prav gotovo izboljšana učinkovitost upravljanja. 
Synology CMS omogoča upravljanje in oddaljeno 
nameščanje ter nadgrajevanje velikega števila v 
omrežje povezanih strežnikov z enega mesta in 
vmesnika. Z možnostjo združevanja prostora 
različnih strežnikov Synology v eno gručo pod-
jetjem ponuja hitro in preprosto nadgradnjo kapa-
citete prostora za shrambo do 1PB (petabajt). 

pester izbOr rešitev v Oblaku 
Programski paket Cloud Sync uporabnikom 
omogoča vzpostaviti varnostno mrežo za nji-
hove digitalne vsebine, saj podpira sinhronizacijo 
uporabnikovih shranjenih dokumentov na storit-
vah Dropbox, Google Drive in Baidu Cloud s 

strežnikom Synology NAS. DSM 5.0 prinaša tudi 
dvosmerno sinhronizacijo z uporabo programa 
Cloud Station za deljenje podatkov med dvema 
strežnikoma Synology NAS, kar omogoča skoraj-
da neskončne možnosti varnostnega kopiranja 
podatkov in skupinskega dela. Izboljšana je tudi 
sinhronizacija z mobilnimi napravami, saj so pod-
prte vse ključne platforme, kot so Windows, Mac 
OS, Linux, iOS in Android. 
Synology Snapshot Manager omogoča varnos-
tne posnetke na nivoju aplikacij Vmware, 
vSphere in Windows, kar zagotavlja integriteto 
podatkov v teh okoljih. Poleg tega DSM 5.0 zdaj 
omogoča izdelavo več verzij varnostnih kopij na 
nivoju blokov podatkov, kar izdatno prihrani na 
prostoru in času pri izdelavi varnostnih kopij. 

Optimizirana izkušnja multimedije in 
mObilna upOraba 
S prenovljenim programom DS file pregledo-
vanje datotek na poti še nikoli ni bilo tako pre-
prosto, saj je ta posodobljen z intuitivnim 
vmesnikom in omogoča predogled slik, 
takojšnje stiskanje in razpakiranje datotek ter 
povezave za deljenje map. Z DS photo+ lahko 
uporabniki pametnih mobilnih telefonov, ki 
temeljijo na operacijskih sistemih iOS, Windows 
Phone in Android, sedaj predvajate slike na ve-
likih zaslonih prek Apple TV. V urejevalniku slik 
Photo Station sta na voljo drevesni način pregle-
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dovanja albumov ter možnost deljenja video-
posnetkov in slik na YouTube in Flickr. Video Sta-
tion omogoča posredovanje zvoka AC3 brez 
konverzije na Apple TV za boljšo kvaliteto zvoka. 
Izkušnja gledanja videoposnetkov je optimizira-
na z možnostjo lokalne shrambe videoposnet-
kov za kasnejši ogled brez povezave v omrežje v 
programu DS video. Uporabniki pametnih tele-
fonov pa lahko zdaj preprosto upravljate preno-
se z uporabo programa DS download. 
Operacijski sistem Synology DSM 5.0 si lahko 
brezplačno prenesete vsi uporabniki, ki imate seri-
je Synology DiskStation ali RackStation x10 oziro-
ma novejše. Seznam podprtih modelov najdete 
na spletni strani lokalnega distributerja izdelkov 
Synology, podjetja Xenon forte, d.o.o.  (P.R.)


