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Strežnik nAS je vSekAkor enA od nAjboljših rešitev zA obvlAdovAnje podAtkov nA enem meStu, tAko zA domAče kot tudi poSlovne 
uporAbnike.

Synology 

Osrednja naprava za dom in podjetje

Veliko je napisanega o koristih, ki jih prinašajo 
strežniki NAS. Največkrat omenjeni sta varnostno 
kopiranje osebnega računalnika in drugih naprav, 
ki jih uporabljamo ter dostopnost podatkov od ko-
derkoli. Toda NASi ponujajo še cel nabor koristnih 
orodij, ki so, vsaj kar se tiče Synologyja, v glavnem 
brezplačne. Če ste lastnik osnovnega modela z 
oznako »j«, bo izbor primernih programov nekoli-
ko okrnjen, s serijo Plus pa se vam odklene celoten 
nabor.

vArnoStno kopirAnje, SkupnA rAbA in zASebni 
oblAk

Synologyjeve rešitve za varnostno kopiranje so 
enostavne za nastavitev in brezhibno delujejo v 
ozadju. Z njimi boste upravljali varnostno kopira-
nje podatkov z vseh svojih naprav, tako iz osebnih 
računalnikov, kot tudi s telefonov ali tablic. Enako 
boste lahko bekapirali tudi datoteke v oblačnih re-
šitvah Microsoft 365 in G Suite. Smisel varnostnega 
kopiranja je, da ob nepredvidenih dogodkih, ne-
srečah ali krajah naprav, lahko svoje podatke ob-
novite. Synology ponuja različne scenarije obnovi-
tve, od posamičnih datotek do celotne obnove 
podatkov, možna pa je tudi “Bare-metal” obnovi-
tev celotnega sistema na novo napravo. Aplikacija 
Hyper Backup pa je namenjena varnostnemu ko-
piranju podatkov s strežnika NAS na zunanjo loka-
cijo, kar predstavlja še dodatno varovalko, da svojih 
podatkov ne boste izgubili. Strežniki NAS omogo-
čajo tudi preprost način deljenja datotek. Enako 
kot v oblačnih storitvah, kot je npr. Dropbox, boste 
lahko svoje fotografije in druge datoteke delili s 
prijatelji ali znanci, ki jim boste podelili pravice.
Medtem ko je shranjevanje večjih količin podatkov 
v oblaku v zadnjih letih za številne uporabnike po-
stala vse bolj priljubljena možnost, velja pripomni-
ti, da strežnik NAS ponuja praktično isto funkcio-
nalnost brez mesečne naročnine. Namesto da po-

datke hranimo na podatkovnem strežniku nekoga 
drugega, se lahko odločimo za lokalno varno 
hrambo.

to pA še ni vSe …
Naprave NAS so zmožne transkodirati in prenašati 
v živo medije v 1080p HD ali 4K kakovosti in nudijo 
podporo za visoko kakovostne, z umetno inteli-
genco (AI) podprte programe za razvrščanje in 
obdelavo fotografij. Synology ponuja lasten in za 
uporabnike brezplačen program, imenovan Mo-
ments, ki prav tako bazira na umetni inteligenci. 
Podpira prepoznavanje obrazov in predmetov, kar 
pomeni, da bo program pri razvrščanju v albume 
ali iskanju po njih, aktivno pregledal vse vaše slike 
in poiskal ustrezne rezultate. Strežniki Synology so 
DLNA certificirani, zato do njih lahko dostopajo, br-
skajo in predvajajo priljubljene naprave DLNA, kot 
so Amazon Firestick, Alexa, Google Home Chro-
mecast, Apple TV, Bose, Sonos, iPad itd. Do podat-
kov na strežniku NAS pa lahko dostopate tudi z 
uporabo številnih mobilnih aplikacij, kot so na pri-
mer DS File, DS Video, Moments, DS Photo, DS-
Cam ali DS Music.

Naprave poganja lasten operacijski sistem, ki skrbi 
tudi za samodejno posodabljanje tako sistema kot 
programske opreme. Poleg že omenjenih multi-
medijskih programov in rešitev za varnostno kopi-
ranje, med drugim ponuja tudi rešitev za nadzor z 
varnostnimi kamerami Surveillance Station, rešitev 
za upravljanje virtualnih okolij, zbirko orodij za sku-
pinsko delo in sodelovanje ter poštni strežnik. 
Strežniki NAS Synology so popolnoma združljivi z 
operacijskimi sistemi Windows, Android in Mac, 
hkrati pa delujejo tudi kot povezava med pro-
gramskimi platformami z namenom skupne rabe 
in distribucije datotek za selitev, kot tudi za sinhro-
nizacijo datotek.
Že najmanjši iz serije Plus, Synology DS 220+, pod-
pira posnetke stanj in verzioniranje, kar omogoča 
učinkovito zaščito pred izsiljevalskimi napadi in 
drugo zlonamerno programsko opremo. Naprave 
prihajajo v majhnem ohišju in so izjemno tihe, 
imajo le eno težavo – ko ga boste začeli uporablja-
ti, ne boste več hoteli delati brez njega.
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Xenon forte d.o.o.
Letališka cesta 29, 1000 Ljubljana

01 54 84 800  |   info@xenon-forte.si
www.xenon-forte.si

 AKTUALNO

»

 PREDSTAVITEV

»


