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Večina podjetij se zaveda pomembnosti varno-
stnega kopiranja poslovnih podatkov, pa ven-
dar mnogi vztrajajo pri zapletenih in pogosto 
zastarelih modelih izdelave varnostnih kopij. Na 
trgu obstajata dve vrsti poslovnih modelov za 
izdelavo sodobnih rešitev. Na eni strani so po-
nudniki, ki ponujajo celovite rešitve, kjer je na 
voljo strojna in programska oprema v enotnem 
paketu. Drugi pa prisegajo na ločeno ponudbo 
programske in strojne opreme. Eden od glavnih 
razlogov pri večini podjetij, ki preprosto kupijo 
programsko opremo za varnostno kopiranje, je 
odločitev, da bodo izrabili svojo obstoječo stroj-
no opremo. Pogosto pa spregledajo, da so li-
cenčnine za programsko opremo povezane s 
celotnimi stroški lastništva. 
Tajvanski proizvajalec zunanjih mrežnih diskov – 
strežnikov NAS, je šel še korak bližje uporabni-
kom in ponudil zbirko kakovostnih rešitev za 
varnostno kopiranje podatkov, ki je za uporab-
nike njihovih naprav brezplačna. Torej, z naku-
pom strojne opreme, dobimo na voljo še rešitev 
za varnostno kopiranje, ki je sodobna, centralizi-
rana in varna. 

Podjetja Potrebujejo več kot le 
varnostno koPiranje 
Tako kot se je v zadnjem času spremenilo poslo-
vanje podjetij, tudi sodobne informacijske rešit-
ve predpostavljajo, da so zaposleni vse bolj mo-
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NAS Synology 

Višja cena ne pomeni vedno, da je 
izdelek kakovostnejši 

bilni in da dostopajo do pomembnih poslovnih 
podatkov iz različnih lokacij in s širokim izborom 
naprav. Tudi ponudniki rešitev za hrambo po-
datkov so se temu trendu prilagodili. Za sodob-
ne rešitve ni pomembno iz katerega vira priha-
jajo podatki. Active Backup ponuja številne re-
šitve za varnostno kopiranje podatkov iz različ-
nih virov - fizičnih in virtualnih strežnikov, oseb-
nih računalnikov ali podatkov, ki so shranjeni v 
oblačnih storitvah, kot sta Office 365 in G Suite. 
Ne glede na to je namestitev, nadgradnja ali 
upravljanje z rešitvijo preprosto iz ene skupne 
nadzorne plošče. 
Vendar pa je zaščitena varnostna kopija le del 
celote. Roko na srce, smisel kopiranja na varno 
lokacijo je, da smo zmožni v primeru zlonamer-
nih napadov, okvar diskov ali nesreč hitro in 
brez večjih motenj obnoviti izgubljene podatke. 
Synology v svoji rešitvi predvideva različne sce-
narije obnovitve, od posamičnih datotek do ce-
lotne obnove podatkov, možna pa je tudi ta-
kojšnja obnovitev v programu Virtual Machine 
Manager, kot tudi “Bare-metal” obnova celotne-
ga sistema na novo napravo. 

nas je mnoGo več kot le zunanji disk 
Primerjali smo različne cene rešitev za varno-
stno kopiranje, od brezplačnih “Freemium” razli-
čic, do tistih, ki uporabljajo licenčni model zara-
čunavanja. Ker Synology v ceni strojne opreme 

ponuja tudi že rešitev Active Backup, lahko z 
njegovo uporabo v prvem letu prihranimo ok-
rog 50 odstotkov sredstev, brez skritih stroškov. 
Na primer, pri brezplačni različici sicer licenčne 
programske opreme boste potrebovali do šest-
krat več hrambenega prostora za enako stopnjo 
varnosti, saj zaradi omejene funkcionalnosti fre-
emium rešitev vedno shranjuje celotno količino 
podatkov. Zato je zelo pomembno, da pri raču-
nanju stroškov upoštevamo tudi stroške trdih 
diskov in strežniške strojne opreme, še posebej 
v primeru, ko varnostno kopiramo bolj komple-
ksne poslovne podatke. 
Vrednost Synologyjeve ponudbe pa povečuje 
tudi dejstvo, da strežniki NAS Synology niso le 
zunanji mrežni diski, temveč zmogljivi strežniki, 
ki lahko v manjših podjetjih nadomeščajo cen-
tralni strežnik, saj imajo dovolj strojne zmoglji-
vosti, da brez težav opravljajo tudi zahtevnejše 
funkcije. Poleg varne hrambe podatkov ponuja-
jo tudi vrsto koristnih orodij in programov, ki so 
praviloma brezplačno na voljo uporabnikom in 
so dostopni v operacijskem sistemu naprave. 
Transkodiranje in prenašanje videa v realnem 
času, hramba fotografij, ki jih lahko pregleduje-
mo na katerikoli v splet povezani napravi, stre-
ženje pošte in spletnih strani ali orodja za sode-
lovanje v zasebnem oblaku so koristi, ki so prep-
ričale mnoge domače uporabnike in podjetja. 
Najzmogljivejše naprave pa zmorejo opravljati 
tudi naloge virtualizacije, kar jim daje skoraj ne-
skončne možnosti.    (P.R.)


