
Optimale prijs/prestatie
Synology DS1515 is met zijn genereuze hardwarspecificaties het eerste Value 
Series-model dat is uitgerust met een gloednieuwe quad-core CPU, 2GB RAM 
en vier Gigabit LAN-poorten. Door de combinatie van harde schijven en lees/
schrijf-geoptimaliseerde SSD-cacheondersteuning ligt bij de DS1515 de 
doorvoercapaciteit een stuk hoger, terwijl de kosten per gigabyte beperkt worden.

Met link aggregation levert de Synology DS1515 lees- en schrijfsnelheden tot 
403,77 MB/s en 421,85 MB/s in een RAID 5-configuratie in een Windows®-
omgeving.1 Uitgerust met een hardwarecoderingsengine biedt de DS1515 
bovendien een snelle overdracht van gecodeerde gegevens met lees- en 
schrijfsnelheden tot respectievelijk 296,54 MB/s en 150,04 MB/s.1

Bestanden delen tussen verschillende besturingssystemen
Door de ondersteuning van diverse netwerkprotocollen garandeert de Synology 
DS1515 een feilloze bestandsuitwisseling tussen Windows®-, Mac®- en Linux®-
platformen. Bestandstoegang via internet is vereenvoudigd door het gebruik van 
de webgebaseerde verkenner Synology File Station. HTTPS, firewall, gecodeerde 
FTP-server en IP automatisch blokkeren garanderen dat het delen van bestanden 
over het internet op een hoog beveiligingsniveau verloopt. Voor gebruikers die 
altijd onderweg zijn, ontwikkelde Synology de handige toepassing DS file voor 
populaire mobiele apparaten zoals iPhone®-, iPad®-, Android™-apparaten en 
Windows Phone™. Alle op de Synology DS1515 opgeslagen bestanden zijn extern 
met DS file toegankelijk.

Ongeëvenaarde flexibiliteit
De Synology DS1515 groeit mee met de vraag naar opslagcapaciteit. Voor 
extra opslagcapaciteit kunt u de DS1515 moeiteloos aansluiten op speciale 
uitbreidingseenheden. Dit levert meer capaciteit op tegen minimale inspanningen. 
Door hem aan te sluiten op twee DX513-uitbreidingseenheden2 via speciaal 
ontworpen eSATA-aansluitingen beschikt u over een brutocapaciteit tot 120 TB.

DiskStation DS1515
Synology DiskStation DS1515 is het eerste 5-sleufmodel van de Value Serie met een 
quad-core CPU, hardwareversnellingsengine, vier ingebouwde Gigabit LAN-poorten en 
schaalbaarheid tot 15 schijven. Het is voor groeiende bedrijven bovendien de meest 
kostenefficiënte oplossing voor efficiënt beheer, een doeltreffende bescherming en 
het vlot delen van gegevens. De Synology DS1515 wordt geleverd met 3 jaar beperkte 
garantie van Synology.

 ● Eerste Value Series met een 
krachtige quad-core CPU

 ● Uitstekende overdracht 
met meer dan 403,7 MB/s 
leessnelheid en 421,8 MB/s 
schrijfsnelheid1

 ● Ondersteunt 
hardwareversnellingsengine 
en drijvende komma-eenheid

 ● 4 x 1GbE-poorten 
met Failover- en Link 
Aggregation-ondersteuning

 ● High Availability en SSD-lees/
schrijfcache-ondersteuning

 ● Schaalbaar tot 15 schijven 
met Synology DX5132

 ● Energie-efficiënte 
5-sleufopslagoplossing

 ● Draait op Synology 
DiskStation Manager (DSM)

Hoogtepunten



24/7 beveiligingsoplossing
Synology Surveillance Station beschikt over een gecentraliseerde interface voor 
het beheer IP-camera's op kantoor of thuis, en laat gebruikers toe om op afstand de 
omgeving te bewaken via liveweergave, opname van gebeurtenissen en het maken 
van snapshots via een computer of mobiel apparaat. Naast intuïtieve instellingen 
en een eenvoudige interface biedt Surveillance Station een geoptimaliseerde 
liveweergave met on-screenbewerkingen, intelligente analyse-tools zoals 
bewegingsdetectie en een waarschuwingssysteem dat berichten verstuurt via sms, 
e-mail en DS cam.

Flexibel en betrouwbaar
Naast superieure prestaties is de DS1515 gebouwd met het oog op 
betrouwbaarheid. Vier Gigabit LAN-poorten bieden redundantie voor 
onverwachte hardwarestoringen, en uitneembare harde schijven helpen 
uitvaltijden beperken bij vervanging van schijven. 

Ononderbroken beschikbaarheid is een cruciale doelstelling voor alle bedrijven, 
maar wereldwijd zijn heel wat bedrijven niet voorbereid op een ramp. Synology 
High Availability (SHA) garandeert een naadloze overdracht tussen geclusterde 
servers in geval van een serverstoring, met minimale impact voor toepassingen 
zodat het risico op onverwachte onderbrekingen en dure uitvaltijden wordt 
beperkt.

Eenvoudige back-upoplossingen
Om uw waardevolle gegevens te beschermen kan de DS1515 een gecentraliseerd 
back-updoel vormen door via een breed gamma van opties gefragmenteerde en 
ongestructureerde gegevens op uw netwerk samen te brengen. Geavanceerd 
back-upbevoegheidsbeheer maakt netwerkback-uptaken veiliger en efficiënter. 
Cloud Station biedt met selectieve synchronisatie en ACL-controle real-time 
gegevensback-up en synchronisatie tussen meerdere computers en mobiele 
apparaten. Complete back-upoplossingen zoals Geplande LUN-snapshot, LUN-
clone en Back-up en replicatie beperken de gevolgen van storingen.

Energiezuinig ontwerp
De Synology DS1515 is ontworpen en ontwikkeld met het oog op energie-efficiënt 
gebruik. Twee 80x80mm-ventilatoren en een intelligente luchtstroming houden 
het systeem 24/7 koel en het geluiddempende ontwerp maakt hem een flink stuk 
stiller dan zijn pc-tegenhangers. De slaapstand van de harde schijf zorgt voor een 
nog lager energieverbruik en nog lagere werkingskosten.

Alle Synologyproducten worden vervaardigd uit RoHS-conforme onderdelen 
en verpakt in recycleerbaar verpakkingsmateriaal. Synology neemt zijn 
verantwoordelijkheid en spant zich voortdurend in om de milieu-impact van zijn 
producten te beperken.

Afbeelding 2) Superieure prestaties

Dankzij meerdere LAN-poorten met link 
aggregation-ondersteuning levert de 
DS1515 superieure prestaties.

Afbeelding 1) Betrouwbaarheid, 
beschikbaarheid en noodherstel

De Synology High Availability-beheerder 
garandeert een naadloze overgang tussen 
geclusterde servers in geval van een 
serverstoring, met minimale impact voor 
bedrijven.



Technische eigenschappen
Hardware
CPU Annapurna Labs Alpine AL-314 Quad Core 1.4GHz

Hardware Encryption Engine Ja

Drijvende komma Ja

RAM-grootte DDR3 2GB

Compatibele schijftype 3.5”/2.5” SATA3/SATA2 x 5 (excl. harde schijven)

Maximum interne capaciteit 40 TB (5 X 8 TB HDD) (de daadwerkelijke capaciteit verschilt per volumetype)

Uitneembare harde schijf Ja

Externe poorten USB 3.0-poorten x 2, eSATA X 2

Afmetingen (hxbxd) 157 x 248 x 233 mm

Gewicht 4,15 kg

LAN Gigabit x 4

Wake on LAN/WAN Ja

Draadloze-netwerkondersteuning Ja (excl. draadloze dongles)

Voedingsspanning 100 V tot 240 V

Frequentie 50Hz - 60Hz, eenfasig

Bedrijfstemperatuur 5 °C tot 35 °C

Opslagtemperatuur -20 °C tot 60 °C

Relatieve vochtigheid 5 % tot 95 % RV

Algemeen
Netwerkprotocollen CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)

Bestandssysteem Intern: EXT4
Extern: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+

Opslagbeheer

Max. grootte bestandssysteem 108TB, max. aantal interne volumes: 256, max. aantal iSCSI Target: 
32, max. aantal iSCSI LUN#: 256; Raid Clone/Snapshot-ondersteuning; ondersteunde RAID-types: 
Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10; Ondersteuning voor 
uitbreidingseenheid van Synology: DX513, DX213

Bestanden delen mogelijk Max. aantal gebruikersaccounts: 2048, max. aantal groepen: 256, max. aantal gedeelde mappen: 
256, max. aantal gelijktijdige CIFS/AFP/FTP-verbindingen: 512

Privilege Toegangsbeheerlijst (ACL) voor Windows

Adreslijstservice Windows AD-integratie: Aanmelden voor domeingebruikers via Samba(CIFS)/AFP/FTP/File Station, 
LDAP-integratie

Beveiliging FTP via SSL/TLS, automatisch IP blokkeren, firewall, gecodeerde netwerkback-up via Rsync, HTTPS-
verbinding

Hulpprogramma's Synology Assistant, Cloud Station, Evidence Integrity Authenticator, Photo Station Uploader, NFS Plug-in 
voor VMware VAAI

Ondersteunde clients Windows XP of hoger, Mac OS X 10.5 of hoger, Ubuntu 9.04 of hoger

Ondersteunde browsers Chrome®, Firefox® Internet Explorer®: 8 of hoger, Safari® 5 of hoger, Safari (iOS 5 of hoger op iPad®), 
Chrome (Android™ 4.0 op tablets)

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

Aansluitingen en knoppen

Stroom
LED-indicatielampjesLED-indicatielampjes

Harde-schijfladen Ladevergrendelingen

LAN-poorten

RESET

Ventilator

USB 3.0-poorten

Voedingspoort

eSATA-poorten



Toepassingen

File Station
Virtuele schijf, externe mapkoppeling, Windows ACL-editor, gearchiveerde bestanden comprimeren/
uitpakken, bandbreedte controle voor specifieke gebruikers of groepen, gedeelde koppelingen 
maken, overdrachtslogboeken

Back-upoplossingen
Netwerkback-up, lokale back-up, desktopback-up, configuratieback-up, OS X Time Machine, 
gegevensback-up naar Amazon Glacier, gedeelde mappen - Max. aantal taken: 4

Mail Server Ondersteunde Mail Server-protocols: POP3, SMTP, IMAP, ondersteuning LDAP/AD-account

FTP-server Bandbreedtecontrole voor TCP-verbindingen, aangepast FTP-passief poortbereik, anonieme FTP-, FTP 
SSL/TLS- en SFTP-protocollen, booten over netwerk met TFTP- en PXE-ondersteuning, overdrachtslogboek

Web Station Virtual Host (max. 30 websites), PHP/MariaDB, ondersteuning van toepassingen van derden

Afdrukserver Max. aantal printers: 2, Afdrukprotocollen: LPR, CIFS, IPP, Apple iOS Printing, Google Cloud Print™, Multi 
Functional Print Server (MFP-functies zijn enkel bedoeld voor Windows-pc)

High Availability-beheerder Combineert twee Synology NAS-servers in een High-Availability-cluster (of HA-cluster)

Security Advisor Malware-detectie/verwijdering, gebruikersccount/wachtwoord, netwerk, systeemgerelateerde 
beveiligingsscan

Opslag-analyser Volume- en quotagebruik, totale grootte van bestanden, volumegebruik en trends gebaseerd op 
verleden gebruik, grootte van gedeelde mappen, grootste/meest/minst gewijzigde bestanden

Log Center SSL-verbinding, logboekrotatie: 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, e-mailmelding

iOS/Android™-toepassingen DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video, DS note

Windows™ Phone-toepassingen DS audio, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Add-onpakketten

Surveillance Station
Aantal standaard IP-camera's: 2, MAX IP cam (licenties vereist): 30 (met twee gratis licenties voor de 
installatie van twee IP-camera's. Extra licenties kunnen worden aangekocht om het toegestane aantal 
te verhogen.)

VPN Server Max. aantal verbindingen 15, VPN-methode: PPTP, OpenVPN™, L2TP

Mail Station Webmailinterface voor Mail Server, e-mails ontvangen van meerdere POP3-postvakken, aanpasbare 
SMTP-server

Antivirus Essential Volledig systeem scannen, geplande scan, witte lijst aanpassen, virusdefinities automatisch bijwerken

Cloud Station Maximum aantal gelijktijdige bestandsoverdrachten: 256, historische en verwijderde bestandsversies 
bijhouden

Cloud Sync Gegevenssynchronisatie met openbare cloudservices: Dropbox, Google Drive, Baidu, Microsoft 
OneDrive, Box en hubiC

DLNA®/UPnP®-mediaserver DLNA-gecertificeerd, PS3®/Xbox 360®-ondersteuning

Download Station Ondersteunde downloadprotocollen: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
Max. aantal gelijktijdige downloadtaken: 50

Note Station Rich-Text Note Organization met versioning, codering, delen, media invoegen en bijlagen

Overige pakketten Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, pakketten van derden

Milieu en verpakking
Milieu RoHS-conform

Inhoud van de verpakking DS1515 hoofdunit, voorwoord, accessoirepakket, AC-netsnoer, RJ-45 LAN-kabel X2

Optionele accessoires afstandsbediening, cameralicentiepakket, uitbreidingseenheid (DX513, DX213)

Garantie 3 jaar

*Modelspecificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Meer informatie vindt u op www.synology.com
1. De prestatiecijfers kunnen verschillen naargelang de omgeving.
2. DS1515 biedt ondersteuning voor twee Synology DX513/DX213, afzonderlijk verkocht.
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