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Synology DiskStation DS216+II 2-lemezes NAS (2×1,6-2,48 GHz CPU, 1 GB
RAM)

DiskStation DS216+II Hatékony NAS kiszolgáló adatelérhet?séghez és magas min?ség? videóátkódoláshoz A DS216+II kiszolgáló kétmagos
processzort és AES-NI hardveres titkosítómotort tartalmaz, illetve támogatja a Btrfs fájlrendszert és a 4K UHD átkódolást, így ez a két
b?vít?helyes nagy teljesítmény? NAS termék ideális kisebb irodai környezetekbe és otthoni felhasználók számára, akik hatékony és biztonságos
megoldással kívánják segíteni az adatok védelmét és megosztását, illetve menet közben kívánnak videofelvételeket átkódolni.

Rating: Not Rated Yet
Ask a question about this product
ManufacturerSynology

Description

Nagy sebesség? adatátvitel és hardveres titkosítómotor
A kétmagos processzorral és AES-NI hardveres titkosítómotorral felszerelt DS216+II elképeszt?en gyors sebességet biztosít adatátvitelhez, még titkosított adatok esetén is. A DS216+II nagy teljesítménnyel szolgál, mivel olvasási és írási sebessége meghaladja a 111.78 MB/másodperc értéket, valamint a titkosított adatok átvitele során az olvasási sebesség meghaladja a 113.01 MB/másodperc értéket, míg az írás a 111.66 MB/másodperc értéket.1

(Unit: MB/Sec)
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Könny? telepítés, problémamentes karbantartás

A problémamentes, kényelmes merevlemez-telepítés érdekében a DS216+II csavarmentes meghajtótálcákat és gyorscserélhet?
merevlemezeket kínál, lehet?vé téve a 3,5"-es merevlemezek csavarhúzó nélküli telepítését. A meghajtók telepítése és cseréje minden
eddiginél könnyebb.
Praktikus, négy fokozatban állítható fényer? az el?lapi LED-ekhez

A DS216+II állítható el?lapi LED jelz?fényekkel rendelkezik, így négy fényer?szint közül választhat, illetve órának és napszaknak megfelel?en
ütemezheti be a fényer?t. Így kényelmes és megfelel? fényer?szint biztosítható az adott egyéni környezetben.
4K Ultra HD videoátkódolás

A hardveres gyorsítású átkódolómotorral rendelkez? DS216+II lehet?vé teszi a H.264 4K videók átkódolását 1080p felbontásra, illetve ezek
folyamatos közvetítését nagy felbontású TV-re, digitális médialejátszókra, mobileszközökre és számítógépekre, a kívánt formátumban,
szükségtelenné téve küls? fejlesztés? lejátszók telepítését a videók megtekintéséhez.
DiskStation Manager – egy díjnyertes operációs rendszer

A Synology DiskStation Manager (DSM) egy letisztult, böngész?alapú operációs rendszer, amely minden DiskStation és RackStation eszközön
fut, nagyban megkönnyítve a Synology NAS kezelését. Az intuitív kezel?i felületnek köszönhet?en a DSM használatával intelligensebben és
egyszer?bben férhet hozzá az adataihoz és oszthatja meg azokat. A Synology Csomagkezelési központjából hasznos b?vít?csomagokat tölthet
le és telepíthet, amelyeket kifejezetten az Ön egyéni és üzleti igényeire terveztek, hogy jobban kiélvezhesse a szórakozással töltött id?t, és
hatékonyabban végezhesse munkáját.
Zökken?mentesen illeszkedik az üzleti környezetekbe

A Windows AD, LDAP és Domain Trust támogatással rendelkez? DS216+II zökken?mentessé teszi a fiókok integrációját. A Felhasználói
kezd?lap szolgáltatással minden felhasználói fiókhoz automatikusan létrehozhat egy „home” mappát, amellyel minimálisra csökkentheti a
rendszergazda munkáját, megszabadítva annak terhét?l, hogy minden egyes fiókhoz külön kelljen létrehoznia a „home” mappákat. A DS216+II
eszközön elérhet? Windows ACL támogatás lehet?vé teszi a rendszergazdák számára a hozzáférési vezérl?k finomhangolását és a DS216+II
eszközön tárolt fájlokhoz és mappákhoz rendelt jogosultságok megadását, az ismer?s Windows felhasználói felületen keresztül. A legnagyobb
protokollokkal kompatibilis DS216+II kiiktathatja a kiszolgáló beállításával kapcsolatos globális költségeket és fokozhatja a rendszergazdák
munkájának hatékonyságát.
Csúcskategóriás fájlközpont

A File Station gyors és biztonságos megoldást kínál a DS216+II eszközön tárolt fájlok megosztásához és kezeléséhez. Mac vagy PC
számítógépér?l egyszer? húzással és elengedéssel töltse fel adatait. A továbbfejlesztett sz?r?kkel könnyen megtalálhat bármely dokumentumot,
fotót és videót. A beépített FTP és e-mail kliensek révén a DS216+II eszközön tárolt fájlokat fejlett webes alkalmazásban rendszerezheti vagy
oszthatja meg. A fájlokat vagy mappákat akár egyetlen hivatkozás küldésével is megoszthatja másokkal. Mobilkészülékekr?l a fájlokat a
mobileszközökre kifejlesztett DS file társalkalmazás révén érheti el. A HTTPS és SSL/TLS titkosítás, valamint a hivatkozás-lejárati dátumok
tovább növelik a fájlok internetes megosztásának biztonságát.
A legtöbb platformmal kompatibilis megosztás

Élvezze a zökken?mentes fájlmegosztás el?nyeit Windows , Mac és Linux platformokon keresztül a DS216+II átfogó hálózatiprotokolltámogatásával, beleértve az FTP, SMB2, AFP, NFS és WebDAV támogatását. A Windows AD és LDAP integrációval a DS216+II könny?szerrel
beilleszkedik bármilyen meglév? hálózati környezetbe, anélkül, hogy a rendszergazdák külön belépési adatokat kellene tároljanak. Az AFP,
CIFS, File Station és WebDAV kliensen támogatott szemétkosár szolgáltatás segítségével a hiányzó fájlok problémája is megoldódik. A
megosztott mappákból törölt fájlok automatikusan átkerülnek a Lomtárba.
®

®

®

Hatékony biztonsági mentési megoldás

A Synology DS216+II centralizált biztonsági mentési célhelyként is használható. Akár Windows, akár Mac rendszert használ, a Cloud Station
Backup segítségével számítógépér?l mindenr?l biztonsági másolatot készíthet közvetlenül a Synology NAS-kiszolgálóra. A fájlok minden egyes
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felhasználói módosításakor a rendszer automatikusan menti azokat a DS216+II eszközre. A Mac felhasználókat továbbá natív Apple Time
Machine támogatás is segíti. A DS216+II eszközön tárolt adatairól biztonsági mentést készíthet egy másik DiskStation eszközre, rsync
kiszolgálókra, küls? meghajtóra vagy akár az Amazon S3, a Glacier felh?szolgáltatásra vagy a Microsoft Azure, az SFR és a hicloud
szolgáltatásokra. A Synology Hyper Backup segítségével bármely korábbi id?pontra visszaállíthatja a kiszolgálót, és ütemezheti a biztonsági
mentéseket, miközben minimalizálja a tárhelyhasználatot és a feldolgozási id?t azáltal, hogy kizárólag a verziók között módosított adattömböket
menti.
®

®

Fokozza az üzleti termelékenységet a felh?szolgáltatásokkal

Az átfogó felh?szolgáltatásokkal rendelkez? DS216+II eszközön gyorsan és könnyen létrehozhatja a saját magánfelh?jét. A Cloud Station
tökéletes csomagot kínál a fájlok szinkronizálására különböz? eszközök között. A fájlokat offline üzemmódban is szerkesztheti, majd kés?bb
szinkronizálhatja a Cloud Station alkalmazásba, ahol akár 32 különböz? verzió tárolható, így lehet?vé teszi egy fájl el?z? változatának
visszaállítását vagy törölt fájlok visszanyerését. A DS cloud mobilalkalmazással a fájlok összes módosítását automatikusan szinkronizálhatja
okostelefonokra és táblagépekre. A több helyszínen elhelyezked? vállalatok kétutas s
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