
  Računalniške novice november 201320

PREDSTAVITEV

»

»

NAS Synology 

Synology prenavlja svoje strežnike NAS
..Zmogljivi, nadgradljivi in Zanesljivi strežniki nas Z optimalnim raZmerjem med ceno in Zmogljivostjo..

Letošnjo jesen je proizvajalec strežnikov NAS Syn
ology temeljito prenovil večino svojih izdelkov. 
Predstavil je posodobljene modele v praktično 
vseh razredih, od modelov z eno ali dvema režama 
za diske, ki so namenjeni domačim uporabnikom, 
do modelov, ki so namenjeni srednjim podjetjem 
ali večjim delovnim skupinam. Prepoznali jih boste 
po tem, da v imenu nosijo končnico 14, vsi pa se 
odlikujejo z izboljšanimi hitrostmi prenosa podat
kov, enostavno namestitvijo ter večjo učin ko
vitostjo in prilagodljivostjo. 

Za manjša podjetja in delovne skupine 
Največ novih modelov je namenjenih ravno tej 
skupini uporabnikov. Modeli DS114, DS214, DS
214+ in DS414 prinašajo obširno zbirko pro
gramskih paketov za učinkovito podporo po
slovanju, prilagodljive možnosti upravljanja, orod
ja za zavarovanje in zaščito naprave DiskStation in 
dragocenih podatkov. Omogočajo tudi postavitev 
zasebnega oblaka, s pomočjo katerega boste do 
svojih dokumentov lahko dostopali od kjerkoli in s 
katerekoli naprave. Z vgrajenim koprocesorjem za 
računanje operacij s plavajočo vejico ponujajo 
hitrejše procesiranje pomanjšanih vzorčnih slik 
(thumbnail) in pregledovanje slik različnih loč
ljivosti. Opremljeni so z dvema vhodoma za Su
perSpeed USB 3.0, mrežnim priključkom s podpo
ro za nadomestni način delovanja (failover), funkci
jo Link Aggregation in novimi predali za diske, ki 
omogočajo namestitev brez izvijača. 
Model DS214play je optimiziran za multimedi
jsko procesiranje in idealen za kakovostno pred
vajanje videa, glasbe in fotografij, obenem pa 
ohranja vse funkcionalnosti, ki so značilne za 
strežnike Synology NAS. 

Za srednje velika podjetja 
Zmogljivejši modeli DiskStation DS814, RackSta
tion RS2414+ in RS2414RP+ so namenjeni zah tev
nejšim uporabnikom in okoljem. Prinašajo večje 
hitrosti prenosov in povečane kapacitete. Z doda
janjem razširitvenih enot se NAS uspešno prilagaja 
rasti podjetja, saj ga lahko razširimo z razširitvenimi 
enotami RX1214 ali RX1214RP do kapacitete 96 TB. 

Za domače uporabnike  
DS214SE je poseben model iz družine Synology 
DiskStation, ki ima najnižjo nabavno ceno med 
vsemi in je dostopen praktično vsem uporab
nikom. Vendar DS214SE ni prav nič podhranjen, 
prinaša namreč hitrosti branja 102MB/sek in ponu
ja obilico multimedijskih aplikacij. Je zelo energets
ko varčen, saj porabi le 3,59 W v stanju mirovanja in 
ne več kot 19,14 W v polnem delovanju. 
Vse modele poganja DiskStation Manager (DSM) 
4.3, intuitiven operacijski sistem, ki zagotavlja cel 
nabor programov za večjo produktivnost pri de
lu in ponuja povsem nov nivo multimedijske 
izkušnje. Več informacij na spletni strani: 
www.xenon-forte.si/novosti/synology.aspx.  (P.R.)
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Kakovost izdelkov Synology potrjujejo tudi pre
jeta priznanja. Poganja jih DiskStation Manager 
(DSM), edini operacijski sistem, ki je bil nagrajen 
s priznanjema “Best Choice Award” in “Media’s 
Choice Award” na sejmu Computex 2013. Bralci 
revije PC Magazine pa so Synology nagradili s 
priznanjem PCMag Business Choice Award 
2013. Prejel je najvišje ocene v vseh elementih 
raziskave, vključno z zanesljivostjo, splošnim 
zadovoljstvom z napravo, vrednostjo in verjet
nostjo uporabnikovega priporočila naprave. 


