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Zakelijk broer van Ultra 4 

READYNAS PRO 4 
De ReadyNAS Pro 4 is 
de zakelijke variant van 
de vorig jaar door ons 
uitstekend geteste Ultra 
4 van Netgear. 
De Pro 4 komt in een soort
gelijke, zeer compacte en 

robuust ogende behuizing. 
De nas kan vier 3,5-inch 
sata-sdlijven huisve ten. 

Het geheel is oerdegelijk en 
kan tegen een tootje. Het 
apparaat beschi1.'t over drie 
usb-pooorten, waarvan één 
aan de voorzijde is geplaatst. 
Twee gigabit-ethernetaan
sluitingen zorgen voor een 
letterlijk vlotte poort naar het 
netwerk. Een esata-aanslui
ting ontbreekt. 

Synology DS411 + II 

De configuratieinterface is 

vrij recht-toe-recht-aan en 

kent geen graft che opsmuk 
zoals de Synology. Toch is het 
niet ongebruiksvriendelijk: 

alles zit op de een logische 
plaats en de belangrijkste 

mogelijkheden heb je snel 
gevonden. En die zijn niet 
mis; zeker wat betreft het he
lemaal op smaak inregelen 

van de backup heb je meer 
mogelijkheden dan het gros 
van de concurrentie. Even 
tueel kun je gebruik maken 
van ReadyNA Replicate; 

software om gemakkelijk een 
schaduwkopie op een tweede 
Readynas bij te houden. Ook 
is er ondersteuning voor Ac-

SNELLE NAS MET 
GEBRUIKSVRIENDELIJKE 
INTERFACE 
De opvolger van de 
OS411 biedt plaats aan 
vier harde schijven, 
heeft een Intel Atom 
dualcore-processor aan 
boord en maakt gebruik 
van Synology's eigen 
Diskstation Manager
software. 

De donkergrijze behuizing 
van de DS411 +Il is wellicht 
saai te noemen, maar degelijk 
is hij zeker. Door middel van 
vier thumbscrews kun je hem 
gemakkelijk openen om de 
harde schijven te p laatsen of 
te vervangen. Aan de achter
kant bevinden zich twee ven

tilatoren met een door nede 

van 80 mm voor de koeling. 
Daarnaa t zij n er twee usb 
2.0-aansluitingen en een e-

ata-poort aanwezig voor het 
aansluiten van een externe 
harde schijf. Via de gigabit

lan-verbinding koppel je de 
nas aan het netwerk. Aan de 
voorzijde bevinden zich led
indicators voor de aanwezige 
harde schijven en een power
knop. Helaa ontbreekt een 
display die aangeeft hoeveel 
opslagcapaciteit er nog be
schikbaar is. Kloppend hart 
van de DS41 1S+1I is de lntel 
Atom dualcore op 1,8 Ghz en 

1 GB ddr2-geheugen; forse 
pecificaties voor een mkb

nas. Het apparaat blinkt dan 

tive Directory. Onder andere 
een dualcore Atom-proces

sor maakt dit apparaat zeer 
snel. Via de gratis Readynas 
Remote- oftware (www. 
readynas.com/remote) kun 
je het gemakkelijk vanaf het 
internet overal benaderen. 
Energiebesparende opties en 
de un ieke 5-jarige garantie 
maken het apparaat af. 

ook vooral ui t in snelheid; 
doorvoersnelheden van net 
boven de 100 MB per econde 
in raid 5 zijn geen uitzonde

ring. Toch is de na met een 
gemiddeld gebruik van 60 

watt erg zuinig. Ook kun je 
met behulp van functies als 
wake-on-Jan nog m eer op je 
energierekening besparen. 
Bij het systeem levert Synolo
gy hun eigen beheer oftware 
Diskstation Manager (DSM) 
mee. Hiermee kun je vrij 
eenvoud ig het apparaat bena

deren en backups Îllplannen . 
Het pakket werkt met een 

interface die erg op Windows 
lijkt, wat het erg herkenbaar 
en gebruiksvriendelijk maakt. 

SPECS 

PRIJS: 
4{ 1, (zonder disks) 

INFO: 
www.readynas.com 
PROCESSOR: 
Intel Atom 
dualcore 1,66 Ghz 
GEHEUGEN: 
1GB 
OPSLAG: 

4TB 
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CONCLUSIE 

Zoek je een betrouwbare, 
zakelijke en rappe nas, 
dan is de Netgear Rea
dyNAS Pro 4 een goede 
keuze. De uitgebreide 
back-upmogelijkheden 
zijn zeer nuttige extra's. 

SPECS 

PRIJS: 
0, (exclusief btw en 

harde schijven) 
PROCESSOR: 
Intel Atom dualcore 1,8 
Ghz 
GEHEUGEN: 2 
1 GB (ddr2) 
OPSLAG: 
maximaal 12 TB (4X 3 TB) 
INFO: 
www.synology.com 

+ Stevige behuizing, 
goede afwerking, 
gebruiksvriendelijke 
beheersoftware 

- Geen display 

OORDEEL: 

9,0 
CONCLUSIE 

Met de DS411+lIlevert 
Synology een erg goede 
nas-oplos-sing voor het 
mkb. De behui-zing is ste
vig en harde schijven zijn 
eenvoudig te plaatsen. 
De gebruikte DiskStation 
Manager· beheersoftware 
is een grote meerwaa rde. 


