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Met de DS411+II richt Synology zich op het mkb. De 
opvolger van de DS410 biedt plaats aan vier harde schij-
ven, heeft een Intel Atom dualcore-processor aan boord 
en maakt gebruik van Synology’s eigen Diskstation Ma-
nager-software voor het beheer van het apparaat en het 
maken van back-ups. De donkergrijze behuizing van de 
DS411+II is oerdegelijk. Door middel van vier thumb-

screws kun je hem gemakkelijk openen om de harde 
schijven te plaatsen of te vervangen. Aan de achterkant 
bevinden zich twee ventilatoren met een doorsnede 
van 80 mm voor de koeling. Daarnaast zijn er twee usb 
2.0-aansluitingen en een e-sata-poort aanwezig voor het 
aansluiten van een externe harde schijf. Via de gigabit-
lan-verbinding koppel je de nas aan het netwerk.  Klop-
pend hart van de  DS411S+II is de Intel Atom dualcore 
op 1,8 Ghz en 1 GB ddr2-geheugen; forse specificaties 
voor een mkb-nas. Het apparaat blinkt dan ook vooral 
uit in snelheid. Toch is de nas met een gemiddeld ge-

bruik van 60 watt erg 
zuinig. Ook kun je met 
behulp van functies als 
wake-on-lan nog meer 
op je energierekening 
besparen. Bij het sys-
teem levert Synology 
hun eigen beheersoft-

ware Diskstation Manager (DSM) mee. Hiermee kun 
je vrij eenvoudig het apparaat benaderen, inregelen en 
backups inplannen.

 Netwerkopslag  EnErgiEzuinigE snElhEidsduivEl
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ZyXEL NWA3160-N
Prijs:
€ 350,-

iNfo:
www.zyxel.nl

iN HET KorT
> Veel beheermogelijkheden
> Hybride functionaliteit
> Snelle wlan-verbinding
>  Enterprise-grade
 betrouwbaarheid
>  Beheer van maximaal 
 24 access points

syNoLogy Ds411+ii
Prijs 
€ 510,- (excl. schijven)

iNfo 
www.synology.com

iN HET KorT
> Plaats voor vier schijven
> Snelle bestandsoverdracht
> Stevige behuizing
> Goede afwerking
> Gebruiksvriendelijke 
 beheersoftware

BijzondEr 
is dE multi-

inzEtBaarhEid 
van hEt

 apparaat.

dE 
donkErgrijzE 
BEhuizing van 

dE ds411+ii is 
oErdEgElijk

Geen enkel modern bedrijf kan zonder een 
goede voorziening voor internettoegang. Zowel 
draadloos als bedraad moeten medewerkers en 
eventueel klanten kunnen beschikken over een 
probleemloze en snelle verbinding. ZyXEL heeft 
voor dat doel recentelijk met de NWA-3160-N een 
nieuw ‘access point’ op de markt gebracht. 
Het access point is uitgerust met uiterst geavan-
ceerde draadloze technologie, die voldoet aan 
de nieuwe 802.11n-standaard. Bijzonder is de 
multi-inzetbaarheid van het appa-
raat. Je kunt de NWA-3160-N inzet-
ten als ‘standalone’ access point, 
als beheerd access point of als 
wlan-controller voor het centrale 
beheer van eventuele andere ac-
cess points. Ook kan het apparaat 
andere access points die niet recht-
streeks verbonden zijn met het netwerk detecte-
ren en in quarantaine plaatsen. Onder andere 
die verschillende modi maken van het apparaat 
een flexibel inzetbaar en schaalbare oplossing. Er 

kunnen maxi-
maal 24 access 
points worden 

beheerd, waarmee je 300 
tot 500 gebruikers kunt  on-
dersteunen. Dit maakt de 
oplossing voor locaties zoals 

winkelcentra, campussen, 
recreatieparken en over-
heidsgebouwen, waar draad-
loze internetverbindingen 
beschikbaar moeten worden 
gesteld aan grote groepen 
gebruikers. 
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