
RackStation RS815

Desempenho ideal e design compacto
Como NAS de montagem em rack de 4 baias 1U, o Synology RS815 é alimentado por uma CPU 
dual core que conta com uma unidade integrada de ponto flutuante e 1GB RAM  para aumentar 
sua capacidade multitarefas. O Synology RS815 fornece velocidades de até 216,7 MB/s de 
leitura e 121,1 MB/s de gravação na configuração RAID 5 em um ambiente Windows®.1 Com 
o projeto totalmente novo do chassi de baixa profundidade de 12 polegadas o RS815 pode 
ser implementado em ambientes padrão industriais e pequenas salas de servidores com espaço 
limitado. 

Equipado com mecanismos de recuperação, o RS815 vem como suporte failover de LAN duplo  
para garantir serviço de rede contínuo, duas portas USB3.0 e suporte para uma unidade de 
expansão de armazenamento opcional . O RS8115 é definitivamente a opção de maior valor de 
servidor NAS montado em rack de 4 baias disponível no mercado atualmente. Sendo executado 
sobre o Synology DiskStation Manager (DSM), o RS815 possui recursos empresariais de ponta e 
pacotes adicionais disponíveis no Centro de Pacotes do DSM.

Escalabilidade robusta e acessível em até 64TB
Quando a capacidade de armazenamento do Synology RS815 estiver chegando ao limite, um 
armazenamento adicional pode ser facilmente adicionado, com o gabinete de expansão Synology 
RX415. Equipado com conectores de bloqueio especialmente projetados, o Synology RX415 pode 
ser conectado firmemente ao RS815 com um cabo eSATA. O Synology RX415 oferece espaço para 
um volume adicional de 32TB, permitindo uma capacidade total de armazenamento de 64 TB com 
quatro volumes de 16TB.

Soluções Completas de Backup
Para proteger seus dados críticos de negócios, o RS815 pode se tornar um destino de backup 
centralizado para a consolidação de informações fragmentadas e não estruturadas em toda a sua 
rede através de um leque de opções. 

O Cloud Station vem com sincronização seletiva e o controle de ACL oferece backup e 
sincronização de dados multiversão em tempo real em diferentes plataformas e vários dispositivos. 
Outra solução de backup como Backup e Replicação pode minimizar o impacto de um desastre e 
perda de dados fazendo-se o backup diretamente em outros dispositivos Synology ou servidores 
compatíveis com rsync.

 ● A profundidade de 12 polegadas 
permite uma instalação utra-
densa

 ● Mais de 216,7 MB/s de Leitura, 
121,1 MB/s de Gravação1

 ● Um NAS cheio de recursos e 
compacto para empresas

 ● CPU Dual Core com Unidade de 
Ponto Flutuante

 ● Dual LAN com Failover e Suporte 
a Link Aggregation

 ● Escalável até 48TB de espaço 
com o Synology RX4152

 ● Em execução no Synology 
DiskStation Manager (DSM)

Destaques

O Synology RackStation RS815 é um NAS de montagem em rack com 4 baias, escalável 
e compacto, projetado para ajudar as empresas a armazenarem, protegerem 
e compartilharem dados de forma eficaz. Em termos de tamanho, o RS815 tem 
praticamente a metade da profundidade do seu predecessor. Sendo executado sobre o 
premiado DiskStation Manager da Synology, o RS815 oferece recursos ricos e estabilidade 
em situações com espaço e orçamento limitados.



Compartilhamento de Arquivos Entre Diversas Plataformas
O Synology RS815 oferece suporte abrangente a protocolos de rede, assegurando um 
compartilhamento de arquivos sem interrupções em plataformas Windows®, Mac® e Linux®. A 
integração Windows® AD e LDAP permite que o Synology RS815 atenda de forma rápida e fácil 
ambientes de rede de empresas existentes, sem a necessidade de recriar contas de usuários no 
Synology RS815 . O acesso a arquivos pela Internet é simplificado através do uso do explorador de 
arquivos baseado na Internet, o File Station da Synology. O suporte a HTTPS, firewall, servidor FTP 
criptografado e bloqueio automático de IPs assegura que o compartilhamento de arquivos pela 
Internet seja protegido com um nível elevado de segurança.

Para usuários que estão sempre em movimento, a Synology fornece um aplicativo útil, o DS file, 
para dispositivos móveis populares como iPhone®, iPad®, Android™ e Windows Phone™. Qualquer 
coisa armazenada no Synology RS815 agora pode ser acessada remotamente usando o DS file.

Solução de segurança 24/7
O Synology Surveillance Station oferece uma interface centralizada para gerenciar câmeras IP 
instaladas em seu escritório ou em sua casa, permitindo que os usuários que estiverem viajando, 
a quilômetros de distância, possam proteger o ambiente, observando imagens ao vivo, gravando 
eventos e tirando fotos com um computador ou dispositivo móvel. Além de sua configuração 
intuitiva e sua interface descomplicada, o Surveillance Station oferece uma experiência otimizada 
de visualização em tempo real com operações na tela, ferramentas de análise inteligentes, como 
detecção de movimento, e um sistema de alertas que envia notificações instantâneas via SMS, 
e-mail e DS cam. 

Aplicativos de Escritório Ricos
O Synology RS815 é executado sobre um sistema operacional premiado, o Synology DiskStation 
Manager (DSM), que oferece aplicativos abrangentes e recursos projetados especificamente para 
escritório e grupos de trabalho empresariais.

O Web Station com PHP e suporte MariaDB permite que um único Synology RS815 hospede até 
30 sites e inúmeros aplicativos web de terceiros, como sistemas de Gerenciamento de Conteúdo, 
Gestão de Relacionamento com Clientes e Comércio Eletrônico. O Synology RS815 pode funcionar 
como um provedor de serviços de e-mail instalando-se o pacote Mail Server enquanto o 
pacote Mail Station fornece uma interface webmail para que os usuários acessem os e-mails 
armazenados no Synology RS815.

A riqueza de pacotes de complementos permite que o Synology RS815 substitua várias peças 
de hardware de rede. O VPN Server oferece uma solução VPN fácil que transforma seu Synology 
RS815 em um servidor VPN, fornecendo um modo seguro de conexão com uma LAN privada 
em um local remoto. O RADIUS Server reforça a segurança da rede por meio da supervisão de 
autenticações de acesso sem fio pelo protocolo de rede RADIUS (Remote Authentication Dial-In 
User Service). O Directory Server permite que o Synology RS815 hospede o serviço LDAP com 
controle de acesso, autenticação e gerenciamento de contas, centralizado, melhorando ainda mais 
a sua eficiência de gestão de escritório.

Eficiência Energética e Amigável ao Meio-Ambiente
O Synology RS815 foi projetado para economizar energia. A Hibernação da unidade de disco 
rígido pode ser configurada para ter efeito automaticamente depois que o sistema ficar inativo 
por um período de tempo específico. O consumo de energia do RS815 pode ser reduzido a até 
14,35 watts quando os discos rigidos estiverem hibernando.

Todos os produtos da Synology são fabricados com peças em conformidade com a norma RoHS e 
embalados com materiais de embalagem recicláveis. A Synology reconhece sua responsabilidade 
como cidadã global ao trabalhar continuamente para reduzir o impacto ambiental de cada 
produto produzido.

Disponibilidade a qualquer momento

Acesse seu RackStation em qualquer 
lugar usando os aplicativos móveis da 
Synology.

Sincronização de arquivos entre 
plataformas

Sincronize seus arquivos entre o RackStation, 
PC e dispositivos móveis que usam o 
Synology Cloud Station.



Especificações Técnicas
Hardware
CPU Marvell Armada XP MV78230 Dual Core 1,33 GHz

Tamanho da RAM DDR3 1GB

Tipo de unidade compatível 3,5”/2,5” SATA3/SATA2 x 4 (discos rígidos não incluídos)

Capacidade bruta interna máxima 32TB (4 HDD de 8TB) (A capacidade real difere de acordo com os tipos de volume.)

Portas externas Porta USB 3.0 x 2, porta eSATA x 1

Tamanho (AxLxP) 44 x 430,5 x 290 mm

Peso 4,34 kg

LAN Gigabit x 2

Suporte sem fio Sim (dongles sem fio não incluídos)

Ativação Remota Sim

Unidade Hot Swap Sim

Tensão de alimentação de entrada AC 100V a 240V

Frequência da corrente elétrica 50Hz a 60Hz, Monofásico

Temperatura operacional 5°C a 35°C (40°F a 95°F)

Temperatura de armazenamento -20°C a 60°C (-5°F a 140°F)

Umidade relativa 5% a 95% de UR

Geral
Protocolos de rede CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)

Sistema de arquivos Interno: EXT4
Externo: EXT3, EXT4, FAT, NTFS, HFS+ (Somente Leitura)

Gerenciamento de armazenamento

Tamanho máximo do sistema de arquivos: 16TB, Volume Interno Máximo Nº: 256, Nº máx. do iSCSI Target: 
10, Nº Máx. de iSCSI LUN: 256, Tipo de RAID suportado: Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 
1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Suporte a Unidade de Expansão da Synology: RX415

Capacidade de compartilhamento de 
arquivos

Conta máx. de usuário: 2048, Máximo de grupos: 256, Máximo de pastas compartilhadas: 256, Máximo 
de conexões CIFS/AFP/FTP concorrentes: 256

Privilégio Lista de Controle de Acesso do Windows (ACL)

Serviço de diretório Integração com Windows AD: login de usuários do domínio via integração com Samba (CIFS)/AFP/FTP/
File Station, LDAP

Segurança FTP sobre SSL/TLS, Bloqueio Automático de IP, Firewall, Backup de Rede Criptografada com Rsync, 
Conexão HTTPS

Utilitários Synology Assistant, Cloud Station, Autenticador de Integridade de Evidência

Clientes suportados Windows XP e mais recentes, Mac OS X® 10.5 e mais recentes, Ubuntu 9.04 e mais recentes

Navegadores compatíveis Chrome, Firefox, Internet Explorer 8 ou mais recentes, Safari 5 ou mais recente, Safari (iOS 5 ou mais 
recente no iPad), Chrome (Android 4.0 em tablets)

Idioma English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,            
  

Conexões e Botões
1 Indicador de energia

2 Botão liga/desliga

3 Indicadores de LAN

4 Indicadores de disco

5 Botão de desligamento do bipe

6 Indicador de status

7 Bandejas de unidades

8 Ventiladores

9 Porta de alimentação

10 LAN 1

11 LAN 2

12 Portas USB 3.0

13 Porta do console

14 Porta eSATA

15 Botão RESET

1 2 3 4 5 6

8 9 15

7

1413 88 10 1211



Aplicativos
File Station Unidade virtual, pasta remota

Soluções de backup Backup de Rede, Backup Local, Backup de Desktop; Sincronização de pasta compartilhada – Nº 
máximo de tarefas: 4, Backup da Configuração

Mail Server Protocolos de Mail Server compatíveis: POP3, SMTP, IMAP

Servidor de FTP Controle de banda, Extensão personalizada de porta de FTP Passivo, FTP Anônimo, Registro de 
transferências

Web Station Host Virtual (até 30 sites), Suporte a PHP/MariaDB, Aplicativos de Terceiros

Servidor de impressão Nº máximo de impressoras: 2, Protocolos de impressão: LPR, CIFS, IPP, Apple iOS Printing, Google Cloud 
Print™, Servidor de Impressão Multifuncional (as funções do MFP são apenas para PCs Windows)

Centro de registros Conexão SSL, Rotação do registro: 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, Notificação por e-mail

Aplicativos iOS/Android: DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video, DS note

Aplicativos Windows Phone DS audio, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Pacotes de Complementos

Surveillance Station
Nº padrão de câmeras IP: 2, nº máximo de câmeras IP (licenças necessárias): 16 (Com duas licenças 
gratuitas para instalar duas câmera IP. Licenças adicionais podem ser adquiridas para expandir a 
quota de licença.)

VPN Server Máximo de conexões: 15, Método de VPN: PPTP, OpenVPN™, L2TP

Mail Station Interface de Webmail para o Mail Server, Recebimento de e-mails de diversas caixas de correio POP3, 
Servidor SMTP personalizável

Antivirus Essential Verificação completa do sistema, Verificação programada, Personalização da lista branca, 
Atualização automática de definição de vírus

Cloud Station Número máximo de transferências simultâneas de arquivos: 256; Histórico de Retenções e Versões de 
Arquivo Excluídas

Cloud Sync Sincronização de dados com Cloud Services públicos: Dropbox, Google Drive, Baidu, Microsoft 
OneDrive, Box e hubiC

Servidor de mídia DLNA®/UPnP® Compatível com DLNA, suportado por PS3®/Xbox 360®

Download Station Protocolos de downloads compatíveis: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule 
Número máximo de tarefas de download simultâneas: 50

Note Station Organização de Notas Rich-Text com Criação de Versão, Criptografia, Compartilhamento, 
Incorporação de Mídia e Anexos

Outros pacotes Photo Station, Audio Station, Video Station, iTunes® Server, pacotes de terceiros

Ambiente e Pacotes
Ambiente Em conformidade com RoHS

Conteúdo do pacote Unidade Principal do RS815, Nota de Boas-Vindas, Pacote de Acessórios, Cabo de Alimentação CA

Acessórios opcionais Controle remoto, pacote de licenças de câmeras, Synology RKS1314 - Kit de trilho de correr, Synology 
RKM114 - Kit de trilho montado, Unidade de Expansão (RX415)

Garantia 3 anos

*As especificações dos modelos estão sujeitas a alterações sem aviso. Consulte www.synology.com para obter as informações mais recentes.

1. Os números de desempenho podem variar de acordo com os diferentes ambientes.
2. O RS815 suporta um Synology RX415, vendido separadamente.
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